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Sammanfattning 
Solen är en för människan evig energikälla och solel har en given plats i ett framtida hållbart 
och förnybart energisystem – globalt och i Sverige. Kostnaden för en solelanläggning har 
sjunkit drastiskt de senaste åren och tillgängligheten har ökat. Det gör solel relevant utanför 
de regioner som har störst solinstrålning; även i norra Skandinavien är det en långsiktigt 
hållbar investering ur både ett energi- och ekonomiskt perspektiv.  

Nordlig solel har goda men annorlunda förutsättningar jämfört med de i södra Sverige och 
Centraleuropa. Solens position på himlen och den instrålade energin per år är lägre, det är en 
stor andel diffust ljus och man kan förvänta sig mer reflektioner från en snötäckt mark på 
vintern. På sommaren är soltimmarna fler och solens bana längre. Medeltemperaturen är 
betydligt lägre på årsbasis men skillnaden mot sydligare breddgrader är mindre under 
sommaren då instrålningen är stor. En annan avgörande faktor är snö som under stora delar av 
året i norr täcker marken och potentiellt solelanläggningar. Om snötäckningen kan begränsas 
till de mörkaste månaderna blir årseffekterna på energiproduktionen små, men snölaster 
ställer höga krav på solelanläggningars kvalitet, både ur installations- och 
komponentperspektiv. 

Genom att beakta följande fem rekommendationer kan man minska risken för problem: 

1. Undersök snöförhållandena på platsen innan installation. Anläggningsägaren vet ofta 
bäst var snön brukar ansamlas och när den smälter bort eller glider av. 

2. Säkerställ att installationen är genomtänkt ur ett snöperspektiv. En noggrann kontroll 
av att installationen följer leverantörernas anvisningar är extra viktigt när 
förhållandena är krävande. 

3. Välj robusta moduler och fästanordningar – en solelanläggning ska hålla i många år och 
bör utformas för att klara lokala snöförhållanden. 

4. Utforma om möjligt anläggningen så att snöröjning inte krävs. Röj (varsamt) undan snö 
från anläggningen om det trots det blir nödvändigt: för att undvika takras, skydda 
solelanläggningen mot tryck- och glidskador från ett tjockt snötäcke och för att 
möjliggöra elproduktion från tidig vår. 

5. Montera modulerna med rätt orientering. Söderläge och så hög lutning som möjligt upp 
till om kring 50° (i Piteå) är generellt bäst. Ofta är man begränsad av takets utformning 
men även avvikelser från söder mot öst eller väst och mindre lutningar kan ge ett 
acceptabelt energiutbyte. 

Huvudregeln bör vara att: Montera solceller där solinstrålningen är stor men snö inte ansamlas! 
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Förord 
Denna handbok har tillkommit för att öka kunskapen om de utmaningar och möjligheter som 
är kopplade till solel i nordliga förhållanden. Solel är på stark frammarsch i Sverige som helhet 
och så även i Norrland. För att uppnå säkra anläggningar med god elproduktion vill vi sprida 
den befintliga kunskapen om nordliga förhållanden och hur man ur ett solelperspektiv bör 
förhålla sig till dem (främst snö och solinstrålning). På så vis kan kostsamma anläggnings-
skador, driftstörningar och onödiga produktionsförluster undvikas. I handboken får du även ta 
del av några solelpionjärers praktiska erfarenheter. 

Handboken riktar sig i första hand till privatpersoner men kan vara av intresse också för andra 
aktörer så som energibolag och installatörer. Den är tänkt som ett stöd i planeringsfasen och 
som en källa till information för den som är intresserad av att installera en solelanläggning i 
norra Skandinavien. För allmän information om solel vill vi uppmana till att utforska innehållet 
på Energimyndighetens solelportal:  

http://www.energimyndigheten.se/fornybart/solelportalen. 

Det har varit vårt mål att ge en förhållandevis heltäckande beskrivning av de för solel 
relevanta nordliga förhållandena. Vissa delar av handboken kan beroende på läsarens 
förkunskaper därför upplevas som avancerade. Vi motiverar detta med att vi vill tydliggöra de 
bakomliggande orsaker och samband som ligger till grund för våra rekommendationer. Vissa 
centrala begrepp beskrivs kortfattat i texten eller i fotnoter, men vi vill också rekommendera 
den intresserade läsaren som vill veta mer att söka vidare information. De sammanställda 
rekommendationerna är konkreta och inte tekniskt avancerade. En lättillgänglig kortfattad 
beskrivning av dem finns i broschyren ”Rekommendationer för solel i nordliga 
förhållanden” som bygger på denna handbok och finns för nedladdning här:  

https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/suncold.  

Arbetet med handboken har utförts inom ramen för projektet ”SunCold” på RISE Energy 
Technology Center i Piteå i samverkan med Piteå Science Park. Förutom författarna har Jimmy 
Narvesjö och Anna Mård varit del av projektgruppen. Projektet har finansierats av 
Tillväxtverket via den Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Norrbotten, RISE 
Energy Technology Center, Piteå kommun och PiteEnergi. Utöver finansiärerna vill vi tacka 
Rasmus Jalder som genomfört sitt examensarbete inom projektet samt Michiel van Noord för 
råd i tekniska frågor. Slutligen vill vi rikta ett stort tack till alla de anläggningsägare som under 
projektets gång delat med sig av sina erfarenheter av solel i norr och låtit oss undersöka deras 
anläggningar för att samla kunskap till projektet. 

 

http://www.energimyndigheten.se/fornybart/solelportalen/
https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/suncold
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1. Bakgrund ur ett nordligt perspektiv 
1.1 Nuläge för solel i världen, Sverige och Norrland 
I de delar av världen där solinstrålningen är störst har solel under senare år utvecklats till ett 
av de allra mest konkurrenskraftiga energislagen. Globalt går både utbyggnaden av solel och 
den tekniska utvecklingen mycket fort, och i Sverige är den procentuella utbyggnadstakten nu 
betydande (över 70 %/år under perioden 2016–2019), om än från en låg nivå jämfört med 
många andra länder. Det senare är kopplat till att priset per producerad kWh solel varit högt i 
förhållande till det allmänna elpriset, vilket i sin tur är relaterat till att Sverige har en 
förhållandevis stor andel förnybar elproduktion i sin energimix (i form av vatten- och 
vindkraft) vilket gör oss mindre känsliga för ökande priser på fossila bränslen. Det är också en 
följd av föreställningen att Sverige är ett mörkt land med få soltimmar och att solel därmed 
inte skulle vara ett gångbart energislag här. De statliga stödprogrammen för solel har dock 
initierat en acceleration av utbyggnaden och läget har förändrats markant under de senaste 
åren. Energimyndigheten beräknar till exempel i sin kortsiktsprognos över Sveriges 
energianvändning och energitillförsel att solelproduktionen kommer fyrdubblas mellan 2018 
och 2022, från 0,4 till 1,7 TWh (Energimyndigheten 2020). Detta är dock endast en marginell 
del av vår elkonsumtion som var 172 TWh 2018 och som på grund av en ökad elektrifiering i 
samhället förväntas öka fram till år 2040 (Statistiska centralbyrån 2019).  

Ur ett långsiktigt perspektiv är solel i Sverige redan idag en gångbar affär och allt fler inser att 
solel är något för dem. Vi måste ställa om energisystemet till 100 % förnybar energi för att 
kunna nå Sveriges klimatmål: Sveriges riksdag har beslutat att nettoutsläppen av växthusgaser 
ska ha nått noll år 2045 och därefter bli negativa. En större medvetenhet om de utmaningar 
världssamfundet står inför, sjunkande installationskostnader och ökande tillgänglighet har 
spridit intresset för solel norrut till de nordligaste delarna av världen och Sverige.  

Nordliga förhållanden för solel skiljer sig på ett flertal punkter från de längre söderut: 
solinstrålningen är annorlunda och varierar mer, temperaturerna är generellt lägre och snö 
täcker marken under stora delar av året. Nordliga förhållanden är dock inte ett tydligt 
definierat begrepp som inträder norr om en specifik breddgrad, utan en successiv förändring 
av förutsättningarna som följer av en förflyttning norrut från mellanbreddgraderna. Bortsett 
från en del pionjärer inom området är solel fortfarande förhållandevis ovanligt i Norrland. Här 
finns dock stora ytor, förhållandevis billig mark och som vi ska se förhållandevis gott om solljus. 
Potentialen för utbyggnad av solel i Norrland är stor.  

 

1.2 Hållbarhet och resiliens för enskilda aktörer och samhället 
Solel är relevant för flera av FN:s globala hållbarhetsmål, men särskilt mål nummer 7 som 
innebär att det globala samfundet till 2030 ska ha säkerställt tillgång till ekonomiskt 
överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla (FN:s utvecklingsprogram 2020). 
Utvecklingen av solelbranschen har medfört att den kan leverera i stort sett samtliga dessa 
delar, ensamt när solen skiner och tillsammans med lagringslösningar där emellan. Solelens 
modulära egenskaper gör det enklare för privatpersoner att själva vara med i samhällets 
energiomställning genom att på eget initiativ installera en solelanläggning; andra former av 
förnybara energislag kräver ofta betydligt större satsningar och tar större plats i anspråk.  

En ny och mer distribuerad fördelning av energiproduktionen i samhället innebär nya sorters 
påfrestningar på elnätet, men tillsammans med energilagringslösningar så som batterier (för 
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kortsiktig lagring) och vätgaslager med bränsleceller (för långsiktig lagring) finns möjlighet att 
möta dessa och bygga en mer robust och resilient elförsörjning.  

Solel är, liksom vindkraft, en intermittent energikälla som kommer och går beroende på 
förutsättningarna. Solel och vindkraft är till stor del komplementära, både på säsongs- och 
dygnsnivå, eftersom solinstrålningen ofta är stor när det inte blåser och vice versa. Solel kan 
därför vara ett bra komplement till övriga förnybara energislag som vatten- och vindkraft. 
Genom en ökad självförsörjningsgrad för anläggningsägarna och en distribuerad produktion i 
elnätet kan solel bidra till minskade risker både för den enskilde och för samhället. 

De största miljö- och klimatavtrycken från solel är energiåtgång och utvinning av material till 
produktionen av moduler och övriga komponenter för solelsystem. Tiden det tar från 
driftsättning tills en solelanläggning har producerat lika mycket energi som det krävdes för att 
tillverka dess komponenter (”Energy pay back time”, fritt översatt: energiåterbetalningstid) 
beror på en mängd olika faktorer, till exempel instrålningsförutsättningarna vid installations-
platsen och energimixen vid tillverkningen. Energiåterbetalningstiden bedöms under perioden 
2005–2014 ha varit 3–4 år för instrålningsförhållanden motsvarande Sydeuropa, men har 
sedan dess minskat mycket snabbt (Louwen m.fl. 2016). Den samlade vetenskapliga bilden är 
att miljö- och klimatavtrycken för solel är små i förhållande till många andra energislag, men 
även att olika solcellsteknologier skiljer sig åt väsentligt. Monokristallint kisel har allmänt en 
större påverkan än multikristallint kisel, följt av tunnfilmssolceller av amorft kisel och CdTe 
som har betydligt mindre påverkan (Rashedi och Khanam 2020). 

 

1.3 Om jämförelser och avgränsningar i denna handbok 
För att visa på hur nordliga förhållandena skiljer sig från de i andra delar av världen har vi valt 
att använda oss av några referensorter. I första hand jämförs förhållandena i Piteå (65 °N) i 
Norrbotten med München (48 °N) i södra Tyskland som representant för 
mellanbreddgraderna. För att tydliggöra trender har vi i vissa fall lagt till Norrköping (59 °N) 
och Kiruna (68 °N). 

Den data som ligger till grund för de redovisade klimatförhållandena är olika i Piteå och 
München. Där inte annat anges har vi använt oss av klimatmodellen Meteonorm 7.2, med data 
för normalperioden 1991–2010 för de svenska orterna och normalperioden 1996–2015 för 
München. Nu är det redan 2020 och klimatet förändras i allt snabbare takt: temperaturen 
stiger och man har noterat vissa förändringar i både instrålning och snötäckning (Wern 2015). 

Handbokens syfte är att vara ett informationsunderlag inför solelinstallationer i nordliga 
förhållanden och bistå med rekommendationer för att undvika driftproblem. Handboken tar 
inte hänsyn till ekonomiska aspekter av solel och inkluderar inte heller energilagring eller 
andra perspektiv kopplade till elnätets funktion. Våra rekommendationer grundas på 
erfarenheter och observationer från, i första hand, projektet ”SunCold” och på en samlad bild 
av det vetenskapliga kunskapsläget. Observera att gällande lagstiftning kring elsäkerhet, 
byggnadskrav och personsäkerhet måste följas. 

De simuleringar som presenteras till grund för hur bra en solelanläggning förväntas prestera 
för olika lutningar och riktningar är utförda med mjukvaran PVsyst med ortsspecifika 
klimatdata enligt ovan. Målet med dessa simuleringar har varit att påvisa samband och trender 
snarare än att utgöra exakta prognoser för något specifikt system. Vi har därför valt att 
designa simuleringarna med jämförbara och relevanta förhållanden och komponenter. 
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2. Vad utmärker nordliga förhållanden? 
Knappast någon som bor i Skandinavien har undgått att klimatet skiljer sig väsentligt från det i 
Central- och Sydeuropa. Så kallade Köppen-Geigerklimatzoner är ett vanligt sätt att dela in 
och kategorisera jordens yta utifrån dess klimat (till exempel temperatur, solinstrålning och 
nederbörd). I Figur 1 visas Köppen-Geigerzonerna för Europa. Den svenska fjällkedjan tillhör 
en zon med polarklimat, medan resten av Sverige delas in i två zoner (ungefär Norrland och 
södra Sverige) med kall respektive varm sommar och ett i övrigt kallt klimat (Beck m.fl. 2018). 
Stora delar av Centraleuropa tillhör samma klimatzon som södra Sverige, medan Sydeuropa 
huvudsakligen kan delas in i zoner med tempererat klimat och en torr och het sommar. 

 

Figur 1. Köppen-Geiger klimatzonsindelning av Europa, figur redigerad från Beck m.fl. (2018). 

Klimat och väder påverkar i stor utsträckning hur mycket energi en solelanläggning 
producerar. Förhållanden i norr skiljer sig på ett flertal sätt från de standardförhållanden som 
man brukar utgå från när man diskuterar för- och nackdelar med solel. Ur ett internationellt 
forsknings- och marknadsperspektiv fokuserar man ofta på mellanbreddgraderna och de delar 
av världen där solinstrålningen är störst. Eftersom de nordliga förutsättningarna i vissa 
avseenden skiljer sig markant från dessa behöver bilden kompletteras. 
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2.1 En annan solinstrålning 
2.1.1 Låg irradians på grund av vinkeln mot solen 
Ju längre norrut man befinner sig, desto mindre är solens instrålning. Detta beror i första hand 
på att vinkeln mellan jordens yta och solens infallande ljus, den så kallade solhöjden (α), är 
mindre (se Figur 2). Solljusets intensitet träffar därmed en större yta: föreställ dig hur skenet 
från en ficklampa påverkas av vinkeln mot marken så att ljuskäglan blir svagare ju mindre 
vinkeln är. Utöver detta sprider och absorberar atmosfärens beståndsdelar (gaser, partiklar 
och mikroskopiska vätskedroppar) också ljuset, vilket ytterligare sänker solens irradians och 
irradiation. Irradians är ett mått på den effekt som träffar en viss yta och har enheten W/m2, 
medan irradiation är ett mått på infallande energi som fås av den ackumulerade irradiansen 
under en viss tid (till exempel ett år) och får därför enheten Wh/m2. Båda begreppen benämns 
ofta var för sig som instrålning vilket kan vara förvirrande. För tydlighetens skull har vi i denna 
handbok därför valt att separera de två när så krävs. 

 

Figur 2. Schematisk beskrivning av solhöjden (α) och hur den påverkar luftmassförhållandet. 

SMHI uppskattar att instrålningen de senaste 35 åren i Sverige ökat med i snitt 0,3 % per år 
och att antalet soltimmar ökat med 0,5 %/år. Trenden är kopplad till luftföroreningar och en 
rad klimatologiska faktorer. De närmaste decennierna väntas vi åter få färre soltimmar och 
lägre instrålning men det är svårt att noggrant förutse dessa effekter eftersom osäkerheten är 
stor. 

 

2.1.2 Högt luftmassförhållande ökar atmosfärens effekter 
För att solens strålar ska nå jordytan behöver de färdas genom jordens atmosfär, och denna 
påverkar instrålningen på flera sätt. På nordliga breddgrader (till exempel i Piteå) är solhöjden 
under dess gång över himlavalvet lägre än vid mellanbreddgraderna (till exempel München i 
Mellaneuropa) och solens högsta punkt under dagen är alltså alltid lägre i norr än på sydligare 
breddgrader. Solhöjden presenteras i Figur 3a som funktion av solens riktning (ofta kallad 
azimut) i grader: -90° motsvarar öst och 90° motsvarar väst. Under sommarhalvåret är 
solbanan dessutom längre i norr eftersom dagarna är längre, medan den är kortare under 
vinterhalvåret. 
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Figur 3. Solbanediagram vid olika årstider i Piteå (a) och i München (b), för fyra olika tidpunkter på året: 
vårdagjämning (grön), sommarsolstånd (rosa), höstdagjämning (gul) och vintersolstånd (blå). Solhöjden beskriver 
vinkeln mellan horisonten och solen. Riktningarna 0, 90 och -90° motsvarar söder, väst och öst. 

En låg solhöjd innebär att sträckan som ljuset måste färdas genom atmosfären är längre och 
mer atmosfär måste följaktligen passeras. Det relativa luftmassförhållandet (förkortat AM efter 
engelskans ”air mass”) beskriver hur stor inverkan som färden genom atmosfären har på solens 
instrålning. På grund av atmosfärens begränsade tjocklek, kurvatur och skiktning är 
luftmassförhållandets maximala värde begränsat till 38. I Figur 2 presenteras en schematisk 
skiss över hur luftmassförhållandet varierar med solhöjden. 

• AM 0 motsvarar solljusets intensitet och spektrum utanför atmosfären och är till 
exempel relevant för flyg- och satellitburen solel. 

• AM 1 inkluderar effekterna av atmosfären vid jordytan för vinkelrätt infallande 
solinstrålning och motsvarar alltså effekterna då solen står i zenit och sträckan genom 
atmosfären är kortast möjlig. Det är gentemot denna luftmassa (AM 1) som det relativa 
luftmassförhållandet jämförs. 

• AM 1,5 är representativt för stora delar av mellanbreddgraderna, inklusive 
Nordamerika och Centraleuropa. 

• AM 2–3 lämpar sig för att beskriva solinstrålningen vid nordliga breddgrader, som i 
Skandinavien.  

Solens bana över himlavalvet varierar med årstid och breddgrad. Årsmedelvärdet av 
luftmassförhållandet klockan 12 på dagen som funktion av breddgraden presenteras i Figur 4. 
Nordliga breddgrader medför ett stort genomsnittligt luftmassförhållande och 
solinstrålningens sammansättning skiljer sig därför jämfört med lägre breddgrader. 
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Figur 4. Det årliga medelvärdet av luftmassförhållandet i Mellaneuropa som funktion av latitud. 

 

2.1.3 Luftmassförhållandets effekter på ljusets sammansättning  
Det högre luftmassförhållandet som följer med nordliga breddgrader påverkar ljusets 
sammansättning; när solljus passerar genom atmosfären sprids och absorberas delar av det. 
Det spridda ljuset reflekteras flera gånger i atmosfären och ger på så vis upphov till en diffus 
komponent av instrålningen, se Figur 5. Den diffusa komponenten beskrivs ofta som isotrop, 
vilket betyder att alla delar av himlen ser lika ljusa ut. Detta antagande underlättar 
beräkningar, men egentligen är den del av himlen som ligger närmast solen också oftast den 
ljusaste, vilket har med den dominerande spridningsmekanismen (Rayleighspridning) att göra 
(Wallace och Hobbs 2006). Summan av den direkta och den diffusa instrålningen kallas för 
global instrålning. 

 

Figur 5. Schematisk skiss över sammansättningen av den totala irradiansen vid jordytan bestående av direkt, diffust 
och reflekterat ljus. 

Den diffusa strålningen är en effekt av spridning och borde således öka med 
luftmassförhållandet och utgöra en större del av den globala irradiationen vid nordliga 
breddgrader. Väder spelar dock en avgörande roll för andelen diffus instrålning och man kan 
förvänta sig markanta skillnader mellan kust och inland. Andelen diffus instrålning i Sverige är 
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omkring 50 %, men den nord-sydliga trenden är otydlig. Medan den direkta strålningen är 
direkt kopplad till solhöjden (se Kapitel 2.1.1), är den diffusa komponenten betydligt mindre 
känslig för den och dominerar under molniga dagar då den direkta strålningen är mycket liten. 

Ett större luftmassförhållande innebär utöver spridning även att effekterna av absorption blir 
mer påtagliga. Detta innebär att vissa våglängder i solljusets spektrum påverkas och dess 
intensitet minskar markant. Utstrålningsspektrumet (AM 0) presenteras i Figur 6 tillsammans 
med solspektrumet för AM 1, AM 1,5 och AM 2,5. Vattenånga (H2O) och syrgas (O2), påverkar 
spektrumet och ger upphov till tydliga sänkor i de synliga och infraröda delarna, medan ozon 
(O3) absorberar kraftigt i de ultravioletta och lite i de synliga delarna. Ju längre väg genom 
atmosfären, desto djupare och bredare blir sänkorna. Man kan också notera att spektrumet 
förskjuts mot längre våglängder (ett så kallat rödskift) för ökande luftmassförhållanden vilket 
till största del är en följd av Rayleighspridning som är stark för kortvågigt ljus. Höga 
luftmassförhållanden innebär alltså att den direkta instrålningen blir rödskiftad, vilket är 
tydligt vid solens upp- och nedgångar. Den diffusa instrålningen innehåller de spridda delarna 
och förskjuts därför mot korta våglängder (ett så kallat blåskift), vilket syns på den blå himlen 
en klar vinterdag. 

 

Figur 6. Solljusets direkta spektrala irradians utanför atmosfären (AM 0, blå), vid jordytan för vinkelrätt infall (AM 1, 
grön), genomsnittligt infall vid mellanbreddgraderna (AM 1,5, rosa) motsvarande München och för höga 
breddgrader (AM 2,5, gul) motsvarande Piteå. 

 

2.1.4 Reflektioner från mark och snö 
Både den direkta och den diffusa komponenten av den globala instrålningen kan reflekteras av 
mark, byggnader och andra omgivande föremål – på så sätt kan även instrålningen på 
solcellsmodulerna öka. Beroende på den reflekterande ytans optiska egenskaper kan den 
reflekterade instrålningen vara både diffus och direkt. I princip alla ytor reflekterar ljus i någon 
omfattning, men vilka delar av spektrumet som reflekteras, absorberas eller transmitteras 
beror på materialet och dess ytstruktur. Om den infallande strålningen är diffus kommer också 
den reflekterade vara det, medan direkt instrålning kan ge både direkt reflektion och diffus 
reflektion beroende på ytan.  
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Hur stor del av irradiansen som reflekteras benämns albedo och listas för några vanliga 
material i Tabell 1. Asfalt och tjärpapp har ett mycket lågt albedo medan gräs och betong 
reflekterar betydligt mer. Ur ett nordligt perspektiv är det kanske än mer intressant att snö har 
förhållandevis högt albedo; nysnö kan reflektera så mycket som 90 % av det infallande ljuset, 
medan den kvarvarande snö som smälter undan under våren i norra Sverige generellt 
reflekterar cirka 60 %. 

Tabell 1. Albedo för några marktyper och underlag. 

Beskrivning Albedo [0–1] Referens 
Tjärpapp 0,05 Santamouris (2013) 
Asfalt 0,08  Brennan m.fl. (2014) 
Gräs 0,27  Brennan m.fl. (2014) 
Betong 0,28 Brennan m.fl. (2014) 
Taktegel 0,33 PVsyst (2020a) 
Galvaniserad takplåt 0,35 PVsyst (2020a) 
Torrt gräs 0,45  Brennan m.fl. (2014) 
Gammal snö 0,63 Radionov, Bryazgin och 

Alexandrov (1997) 
Nysnö 0,88 Radionov, Bryazgin och 

Alexandrov (1997) 

 

2.1.5 Stora variationer 
Ju längre norrut man befinner sig, desto mer ökar de årliga skillnaderna i solinstrålning jämfört 
med mellanbreddgraderna. Solens bana är generellt lägre och på sommaren längre (jämför 
Figur 3a och b), vilket medför förhållandevis långa upp- och nedgångar för solen  (med större 
andel diffust ljus, se Kapitel 2.1.3). Under sommarmånaderna varierar solens riktning upp till 
360°, eftersom solen norr om polcirkeln per definition inte går ned under horisonten under 
årets ljusaste dygn. I München vid mellanbreddgraderna innebär årets längsta dag att solens 
riktning sträcker sig över ett spann på 230°.  

Den månadsvisa globala irradiationen på en horisontell yta för ett genomsnittligt år i Kiruna, 
Piteå, Norrköping och München presenteras i Figur 7. Irradiationen från maj till juli är ungefär 
lika stor för München, Norrköping och Piteå, medan den är lägre för Kiruna. Även om solen 
står lägre i norr under dessa sommarmånader (se Figur 3) och irradiationen är något mindre än 
längre söderut, så är soltimmarna fler. Under resten av året syns en tydlig nord-sydlig trend 
där sydligare breddgrader har högre irradiation, vilket accentueras närmare vintersolståndet. 
Summerat över ett år uppgår den globala irradiationen till 796, 890, 989 och 1170 kWh/m2, 
för Kiruna, Piteå, Norrköping respektive München. Norra Sverige får i allmänhet 100 till 
200 kWh/m2 mindre årlig irradiation än södra Sverige, men det är värt att tillägga att väder 
också spelar en avgörande roll för mängden solinstrålning. Kustnära områden har generellt 
både fler soltimmar och större årlig irradiation; se Figur 8a för den geografiska variationen i 
Sverige. 
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Figur 7. Månadsvis global instrålad energi på en horisontell yta i München (blå), Norrköping (grön), Piteå (rosa) och 
Kiruna (gul). 

I Figur 8b visas hur luftmassförhållandet skiljer sig över året för München på 
mellanbreddgraderna, Norrköping i södra Sverige och Piteå och Kiruna i norr. Från april till 
september är skillnaderna förhållandevis små, medan vintermånaderna skiljer sig kraftigt åt. 
Under exempelvis januari är det genomsnittliga luftmassförhållandet 7 gånger högre i Kiruna 
än i München. Man ska dock ha i åtanke att instrålningen i Piteå och Kiruna är mycket liten 
under vintermånaderna, se Figur 7. 

 

Figur 8. (a) Årlig irradiation i Sverige 1961–1990, figur redigerad från SMHI (2017a). Utöver en nord-sydlig trend 
syns också de stora geografiska skillnaderna mellan de kustnära områdena och inlandet. (b) Det månadsvis 
genomsnittliga luftmassförhållandet klockan 12 på dagen i München (blå), Norrköping (grön), Piteå (rosa) och 
Kiruna (gul). 
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2.2 Lägre temperatur 
En följd av den mindre irradiationen på nordliga breddgrader är att lufttemperaturen är lägre. 
Årsmedeltemperaturen i Sverige är 2 °C och varierar från norr till söder mellan -8 och 10 °C 
(för nu gällande standardnormalperiod1 1961–1990). De lägsta temperaturerna hittas i 
fjällkedjan (på höjd) och de högsta i sydvästra Skåne vid Öresund. Det är bara Norrbotten som 
har en huvudsaklig årsmedeltemperatur under fryspunkten, se Figur 9a. Under årets ljusaste 
månad (juni) har endast de högst belägna delarna av fjällkedjan en medeltemperatur under 
fryspunkten, medan resten av Sverige har en medeltemperatur mellan 10 och 16 °C, se 
Figur 9b. 

Årsmedeltemperaturen i München i södra Tyskland är knappt 8 °C och månadsmedelvärdet 
varierar från -2 till 17 °C (Yr 2017). Piteå har en årsmedeltemperatur på 1,7 °C och 
månadsmedelvärdet varierar från -11,4 till 15,1 °C. Ur ett temperaturperspektiv är södra 
Sverige jämförbart med södra Tyskland, medan de norra delarna avviker med betydligt lägre 
temperaturer under höst, vinter och vår. Temperaturen påverkas kraftigt av väder och 
landskapets topologi; i Norrlands inland är skillnaderna större. 

 

Figur 9. Årsmedeltemperatur i Sverige (a) och medeltemperaturen under juni (årets ljusaste) månad (b) under 
perioden 1961–1990, figurer redigerade från SMHI (2017b). 

 
1 Statistiska parametrar beräknas för så kallade normalperioder enligt direktiv från Världsmeteorologiska 
organisationen (WMO). Dessa kan bestå av periodmedelvärden för en period på minst 10 år som startar 1/1 ett år 
som slutar med siffran 1 (ex. 1991), eller av normalvärden för en period på minst tre tioårsperioder där perioderna 
1901–1930, 1931–1960, 1961–1990 och så vidare benämns standardnormalperioder. 
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2.3 Frusen nederbörd 
En följd av lägre lufttemperaturer är att nederbörden i större grad faller som snö istället för 
regn. Beroende på andra parametrar i atmosfären kan det snöa även vid lufttemperatur över 
0 °C, men för att snön ska kunna ligga kvar på marken krävs generellt att både luft- och 
marktemperatur är under 0 °C.  

I Figur 10a presenteras antalet dagar per år då marken i Sverige är täckt av snö, för 
standardnormalperioden 1961–1990. Fjällkedjan är normalt snötäckt upp emot åtta månader 
per år och är alltså bara snöfri under sommarmånaderna. För de låglänta delarna av Sverige 
syns en tydlig nord–sydlig trend som korrelerar väl med årsmedeltemperaturen i Figur 9a. 
Norrbottens län är snötäckt under mer än sex månader per år, och även delar av Svealand har 
snötäckt mark under en betydande del av året. Längs kusten i södra Sverige ligger snön sällan 
länge, och den bildar normalt inte något tjockt snötäcke, se Figur 10b. I norr är det maximala 
snötäcket dock ofta upp mot en meter tjockt, vilket förklarar varför snön ofta ligger kvar långt 
in på våren, efter att temperaturen stigit över nollstrecket. 

 

Figur 10. Karta över Sverige med antal snötäckta dagar (a) och maximala snödjup i cm (b), för perioden 1961–1990, 
figurer redigerade från SMHI (2017c). 
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3. Vilka följder får nordliga förhållanden för solel? 
3.1 Solinstrålningens effekter 
3.1.1 Lägre årlig elproduktion 
Lägre infallande irradians på en solcellsmodul minskar dess producerade effekt. Irradiansen är 
som regel lägre under nordliga förhållanden, vilket därför avspeglar sig i den maximala effekt 
och totala produktion man kan förvänta sig av en solelanläggning. Den påverkar dock även hur 
effektivt en solelanläggning omvandlar solljus till elektrisk energi, den så kallade 
verkningsgraden eller effektiviteten. 

Verkningsgraden för moduler avtar generellt något med irradiansen. I solcellsmodulernas 
datablad listas en mängd egenskaper för standardförhållanden – STC (”Standard Test 
Conditions”). Numera redovisas ofta även prestanda för mer verklighetstrogna förhållanden – 
NOCT (”Normal Operating Cell Temperature”), och ibland visas ett mer detaljerat 
irradiansberoende. För NOCT är irradiansen 20 % lägre än vid STC och även temperaturen 
skiljer sig åt2. En solcell kan elektriskt beskrivas som en diod med två parasitiska motstånd: ett 
kopplat i serie och ett parallellt. Dessa resistanser påverkar hur modulens verkningsgrad 
förändras av irradiansen (Grunow m.fl. 2004; Litzenburger m.fl. 2014) och härrör från 
modulens kvalitet och utformning. Verkningsgraden för moduler med liten parallell- och stor 
serieresistans påverkas mer negativt av en låg irradians än vice versa.  

Det högre genomsnittliga luftmassförhållandet som råder vid nordliga breddgrader förskjuter 
den direkta strålningen mot större våglängder (rödskift) och den diffusa komponenten mot 
mindre våglängder (blåskift). Eftersom luftmassförhållandet skiftar under dagen och 
förhållandet mellan direkt och diffust ljus till stor del beror på vädret, kan man förvänta sig 
spektrala effekter beroende på var och hur anläggningen är monterad. Vissa solcellstyper 
gynnas av ett rödskift och andra av blåskift, det beror på vilket material de består av3. Ett 
rödskiftat direkt instrålningsspektrum är teoretiskt sett en fördel för exempelvis kristallint 
kisel och tunnfilmsmoduler av CIS- eller CIGS-typ, medan tunnfilmsmoduler av amorft kisel 
teoretiskt ska gynnas av ett blåskiftat diffust spektrum (Behrendt m.fl. 2013; Meyer och 
Overen 2019). Ett rödskiftat spektrum är dock sammankopplat med låg irradians, så effekten 
på den årliga produktionen är begränsad. Eftersom andelen diffust ljus på årsbasis i norr är 
stort, se Kapitel 2.1.3, är dess potentiella bidrag till den årliga solelproduktionen däremot 
betydande. Den diffusa strålningen dominerar under molniga dagar då den direkta strålningen 
ofta är mycket liten. 

Fast monterade solelanläggningar kan se solen mellan vissa riktningar och solhöjder. Om solen 
under några timmar är ovanför horisonten men utanför den begränsade riktningssektorn, kan 
den direkta instrålningen under dessa soltimmar inte bidra till produktionen. Solens stora 
riktningsvariation under sommaren gör alltså att den direkta instrålningen på en moduls 
solelproducerande framsida under vissa soltimmar är noll eller mycket liten. I nordliga 
förhållanden blir denna avvikelse större än längre söderut, och även om den månadsvisa 
irradiationen under sommaren är likvärdig i exempelvis Piteå och München (se Figur 7), så är 
den förväntade solelproduktionen inte det.  

 
2 Mätförhållandena under STC är en irradians på 1000 W/m² med AM 1,5g spektrum och en modultemperatur på 
25 ± 2 °C, i enlighet med standarden EN 60904–3. Mätförhållandena under NOCT är en irradians på 800 W/m² med 
AM 1,5g spektrum, en lufttemperatur på 20 °C och en vindhastighet på 1 m/s. 
3 Solcellsmaterial är halvledare – för de ska kunna omvandla ljus till elektrisk energi måste ljuset kunna absorberas. 
Eftersom energinivåerna och bandgapen för olika halvledarmaterial skiljer sig åt gör också deras förmåga att 
absorbera ljus som funktion av ljusets våglängd det.  
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Även växelriktaren i ett solelsystem, som omvandlar solcellsmodulernas likström till 230 V 
växelström4, påverkas av irradiansen. Detta beror dels på växelriktarens egen 
effektkonsumtion, dels på att dess verkningsgrad (hur effektivt den omvandlar likström till 
växelström) sjunker med sjunkande ingående effekt. Vid låg irradians kommer alltså en större 
del av modulernas producerade effekt gå åt till att driva växelriktarens komponenter och 
transformeringen blir mindre effektiv. Samma sak gäller för moduloptimerare, som också 
kräver en viss effekt för att slå på. 

 

3.1.2 Monteringens betydelse 
Det årliga specifika utbytet5 för en solelanläggning beror i hög grad på instrålnings-
förhållandena på platsen, samt hur solcellsmodulerna är monterade. Eftersom solbanan är 
lägre på nordliga breddgrader behöver modulerna vinklas upp mer för att utnyttja solens 
direkta strålning. Produktion från den diffusa instrålningskomponenten påverkas i betydligt 
mindre utsträckning av lutningen6. En vanlig tumregel för att producera så mycket energi som 
möjligt över året, är att enkelsidiga moduler ska monteras riktade åt söder med en lutning (i 
grader) som motsvarar latituden. Ju högre latitud man befinner sig på desto större blir dock 
avvikelsen mellan denna tumregel och optimal lutning, eftersom solens instrålning kring 
vintersolståndet blir allt mindre jämfört med vad den är kring sommarsolståndet (Rönnelid och 
Karlsson 1997).  

I Figur 11a och b visas hur det simulerade årliga utbytet för en given modul varierar med 
riktning och lutning för en fast monterad enkelsidig solelanläggning i Piteå (med snötäckt mark 
nov-apr) respektive München. Både för München (48 °N) och Piteå (65 °N) spelar både lutning 
och riktning stor roll för det årliga utbytet. Piteå får störst årligt utbyte för sydligt montage 
med en lutning på 50°, medan Münchens maximala utbyte också är för ett montage riktat åt 
söder men med en lägre lutning om 36°. Det är i första hand modulernas optimala lutning som 
förändras med anläggningens latitud, vilket framgår av Figur 11c där skillnaden mellan utbytet 
för Piteå och München presenteras. För en sydlig riktning (0°) och en lutning på 30° förväntas 
en solcellsmodul producera 15 % mindre solel per år i Piteå än i München, medan en vertikal 
modul (90°) förväntas producera 5 % mer solel i Piteå.  

Normalt vill man producera så mycket solel som möjligt per år, men ibland kan 
förutsättningarna vara sådana att man hellre vill optimera solelproduktionen mot något annat 
mål som till exempel: produktion under en viss årstid, produktion under en viss tid på dygnet, 
egenanvändning eller ekonomisk lönsamhet. Dessa mål är alla olika i något avseende. Olika 
platser har skilda förutsättningar vilket gör att noggranna undersökningar krävs i varje enskilt 
fall för att man ska kunna avgöra hur en anläggning ska monteras för maximal nytta. Man kan 
då också väga in det lokala vädret, elpriser, den egna elkonsumtionsfördelningen över tid och 
liknande parametrar. Om man exempelvis har en verksamhet som kräver mycket elektrisk 
effekt tidigt på morgonen, och av någon anledning vill maximera sin egenkonsumtion hellre än 
maximera solelproduktionen, kan man med fördel överväga en östlig riktning och stor lutning. 

 
4 230 V växelström med en frekvens på 50 Hz gäller i Europa och stora delar av världen, men i västra Japan och USA 
har man istället 110 V och 60Hz. Växelriktarföretagen har separata modeller för dessa marknader.  
5 Specifikt utbyte definieras som den årliga energiproduktionen dividerat med den installerade effekten och brukar 
anges i kWh/kWp. 
6 Eftersom den diffusa instrålningskomponenten är isotrop och ser ut att komma från alla håll, får den störst effekt 
på en horisontellt monterad solcellsmodul som då ser hela himlavalvet (givet att man bortser från reflekterad 
instrålning som i det fallet blir noll). 
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Figur 11. Det simulerade årliga energiutbytet [kWh/kWp] som funktion av riktning och lutning för en (enkelsidig) 
solelanläggning i (a) Piteå och (b) München, samt (c) den procentuella skillnaden mellan dem jämfört med Münchens 
maximala utbyte. 

Begränsningarna för fast monterade solelsystem blir tydligare ju längre norrut man kommer på 
grund av de ökande instrålningsvariationerna, se Kapitel 2.1.5. Ett sätt att hantera dessa 
variationer och hela tiden maximera solelproduktionen är att nyttja solföljarsystem. De kan 
vara en- eller tvåaxliga och följer solens varierande position (höjd, riktning eller både höjd och 
riktning) under dagen och året enligt en speciell metod. Ju mer solbanan varierar, både under 
enskilda dygn och över året, desto större vinst kan ett solföljarsystem ge jämfört med ett fast 
montage. Detta kan tyckas lockande, och särskilt i norr finns det relativt stora vinster att göra 
med solföljarsystem. Anläggningens komplexitet höjs dock betydligt och solföljarsystem 
kräver mer underhåll än vad fast monterade solcellsmoduler gör. De medför också en större 
initial investeringskostnad och kräver ibland en omfattande markberedning (Kleven och 
Persson 2015). 
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3.2 Konsekvenser av låg temperatur 
3.2.1 Solcellsmodulers temperaturberoende 
Kiselsolcellers verkningsgrad ökar med sjunkande temperatur. Solcellsmodulers 
temperaturberoende beskrivs i databladen av temperaturkoefficienter som anger den relativa 
procentuella förändringen per grad temperaturskillnad7. För kommersiellt tillgängliga 
solcellstyper är temperaturkoefficienten för verkningsgraden negativ, se Tabell 2, vilket 
innebär att modulernas verkningsgrad sjunker med ökande temperaturer. Det är i stor 
utsträckning solcellsmaterialets egenskaper som avgör hur prestandan varierar8. 

Tabell 2. Temperaturkoefficient och irradianskänslighet för ett urval av moduler med varierande teknologi. 

Solcellsteknologi Temperaturkoefficient, 
Pmax [%/°C] 

Referens 

Monokristallin Si -0,36 LG (2019) 
Monokristallin Si -0,45 Yingli Solar (2011) 
Multikristallin Si -0,38 Jinko Solar (2020) 
Multikristallin Si -0,43 Innotech Solar (2011) 
CdTe (tunnfilm) -0,32 First Solar (2020) 
CIS (tunnfilm) -0,39 Avancis (2019) 
CIGS (tunnfilm) -0,26 Stion (2014) 
CIGS (tunnfilm) -0,38 Q-cells (2010) 

 

För att sätta en temperaturkoefficient på -0,4 %/°C i perspektiv (vilket är ungefär vad man kan 
förvänta sig av kristallint kisel) kan man se att en temperaturökning på 25 °C medför en 
minskning av modulens verkningsgrad med 10 relativa procent och vice versa: en temperatur-
sänkning från 25 (STC) till 0 °C medför att en modul med angiven verkningsgrad om 20 % vid 
0 °C har 22 %. Skillnaden i medeltemperatur i juni för Piteå och München är dock bara 4 °C, 
vilket betyder att effektivitetsskillnaderna under årets ljusaste månad är små. Det är under 
slutet av våren som de största temperatureffekterna syns i norr: när solen redan står högt och 
irradiansen är hög, men kylan ännu inte släppt sitt grepp.  

 

3.2.2 Temperaturens betydelse för växelriktare och optimerare 
Utöver själva solcellsmodulerna påverkas också andra komponenter i en solelanläggning av 
den omgivande temperaturen, direkt eller indirekt. De flesta stora växelriktartillverkarna 
specificerar inom vilket temperaturspann olika växelriktarmodeller bör arbeta, vilket utöver 
de interna elektroniska komponenternas funktion också har att göra med deras förmåga att 
kyla bort överskottsenergi i form av värme. Spannet varierar något men är inom -40 till 60 °C. 
Många växelriktare är gjorda för att kunna monteras både utomhus och inomhus (Ferroamp 
2019; Fronius 2019; SolarEdge 2018). Man bör dock undvika att montera växelriktare i direkt 
solljus eller i andra varma miljöer, för vid mycket höga omgivande temperaturer kan 
prestandan strypas och till slut stängs växelriktaren av helt (SMA Solar 2020; SolarEdge 2019). 

 
7 Temperaturkoefficienterna gäller som avvikelse från de STC-baserade egenskaperna, avgörs enligt 
IEC 60891:2009 av mätningar i temperaturspannet 25–65 °C. De brukar anges för tomgångsspänning (Voc), 
kortslutningsström (Isc) och verkningsgrad (η). 
8 En förenklad förklaring till detta är att en högre temperatur gör avståndet mellan atomerna i materialet större 
vilket medför att bandgapet minskar, samt att den termiska fördelningen av elektronernas nivåer i materialets 
energiband (”Density of States”) förändras. Det minskade bandgapet medför bland annat att materialets absorption 
rödskiftas så att lågenergidelarna av solens instrålningsspektrum blir tillgängligt,  men totalt minskar dock 
verkningsgraden eftersom tomgångspänningen (som beror på gapet mellan energibanden) minskar mer än vad 
kortslutningsströmmen ökar (Nelson 2004). 
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Optimerare är enligt en tillverkare (SolarEdge 2018) ganska okänsliga för höga temperaturer 
och arbetar med full effektivitet upp till 65 °C. 

Om inte installatören tar hänsyn till de mycket låga lägsta temperaturer som kan råda vid 
nordliga förhållanden kan anläggningen dimensioneras felaktigt. Lägre temperaturer höjer 
modulernas elektriska spänning genom en negativ temperaturkoefficient, vilket kan leda till 
att växelriktaren stängs av helt för att inte ta skada om spänningen blir för hög (Ginsberg 
2019). Om irradiansen är hög samtidigt som det är mycket kallt riskerar man att gå miste om 
elproduktion. 

 

3.3 Snöpåverkan på elproduktionen 
3.3.1 Produktionsförluster på grund av snöskuggning 
På vintern kan snö täcka hela eller delar av solcellsmodulerna. Snön skuggar då modulerna 
vilket får mycket negativa effekter på energiproduktionen. Nysnö reflekterar nära 90 % av det 
infallande ljuset och delar av de resterande tio procenten sprids och absorberas av snötäcket. 
Beroende på dess tjocklek är det en mycket liten effektiv irradians som når modulens yta; både 
för mulna dagar med tunt snötäcke på modulerna, och för soliga dagar med ett snötäcke 
tjockare än 10 cm, kan man förvänta sig att energiproduktionen sjunker till nära noll (Andenæs 
m.fl. 2018). Utifrån det kan man grovt uppskatta produktionsförluster från snöskuggning 
genom att anta att den effektiva irradiationen på en solcellsmodul är noll för perioden med 
snötäckt mark (van Noord, Berglund och Murphy 2017). För Piteå gäller detta från och med 
november till och med april vilket då utgör ett värsta scenario (SMHI 2018). Baserat på den 
förlorade irradiationen under denna period blir produktionsförlusten på årlig basis knappt 
30 % för en söderriktad solelanläggning i Piteå med 30° lutning, men om samma anläggning 
inte täcks av någon snö under mars och april blir förlusterna bara 5 %. Detta belyser 
skillnaderna i instrålning under de olika månaderna på nordliga breddgrader; i stor 
utsträckning är det hur tidigt på året som anläggningen blir snöfri som avgör hur stora de årliga 
produktionsförlusterna orsakade av snöskuggning blir. 

Även om inte hela solelanläggningen eller solcellsmodulen är snötäckt kan förlusterna bli 
substantiella. Om snöskuggningen är partiell eller inhomogen kopplas vanligen stora delar av 
modulens celler bort med hjälp av bypassdioder. Dessa finns just för att begränsa effekterna av 
partiell skuggning då det kan leda till skador på modulens solceller. Kvarvarande snö eller is 
längst ned på en modul kan därmed medföra att hela dess produktion går förlorad, trots att 
större delen är snöfri (Bengtsson m.fl. 2017).  

I en 60-cellsmodul av kristallint kisel är solcellssträngarna normalt kopplade i serie längs 
modulens långsida med bypassdioder kopplade parallellt med en sträng på 20 celler (se 
Figur 12a & b). Moduler där snön hindras från att helt glida av framsidan, antingen på grund av 
en uppstickande ram eller för att modulen är monterad för nära någon annan yta, har ofta kvar 
snö längs med nederkanten, se Figur 12c. Om snö skuggar kortsidan av en porträttorienterad 
kiselmodul på det sättet, se svarta celler i Figur 12a, innebär det att alla bypassdioder 
aktiveras och hela modulens spänning och effekt går förlorad. Om modulen istället monteras i 
landskapsorientering aktiveras bara en bypassdiod och 2/3 av modulen kan fungera som 
vanligt, se blå celler i Figur 12b.  
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Figur 12. Kopplingen av solceller i en vanlig 60-cells kiselmodul och hur strömmen påverkas av (a) porträtt- och (b) 
landskapsorienterad montering då snö täcker modulens nedre delar (svarta celler). Grå celler är bortkopplade via 
bypassdioder medan blå celler kan producera solel. (c) Bild på snö som täcker nedre delen av en modul och påverkar 
solelproduktionen. 

Solcellsmoduler med tunnfilmsteknologi är ofta designade på ett annat sätt vilket gör att de 
tvärtemot de flesta kiselmoduler är mindre känsliga för partiell skuggning längs modulens 
kortsida än längs långsidan. I nordliga förhållanden bör de därför inte monteras i landskaps-
orientering. Nya moduldesigner för kristallint kisel avsedda att minska produktionsförlusterna 
från partiell skuggning håller också på att etableras, till exempel med så kallade halvceller 
(hälften så stora men dubbelt så många) vilket möjliggör fler interna strängar i varje modul.  

Det finns ett litet experimentellt underlag i den tillgängliga litteraturen för hur stora de årliga 
förlusterna till följd av snöskuggning faktiskt blir, se ett urval i Tabell 3. Endast en studie är 
genomförd i Sverige (van Noord, Berglund och Murphy 2017) och därutöver finns inga 
rapporter för anläggningar norr om 51 °N (Sveriges utbredning är 55–69 °N). De två vintrarna 
som den svenska studien genomfördes under var snöfattiga och uppvisade stora variationer. 
Det är troligt att produktionsförlusterna i Sverige kan vara betydligt större än 10 % under 
snörika år, i likhet med övriga studier. De flesta av studierna är utförda i Nordamerika på 
förhållandevis låga breddgrader (37–51 °N) varav flera har mycket stora nederbördsmängder.  

Instrålningsförhållanden förändras markant med breddgraden och man kan därför inte 
överföra de rapporterade produktionsförlusterna rakt av, men några generella trender är 
relevanta. Modulernas lutning och huruvida det finns markinterferens är avgörande för hur 
lätt snön kan glida av modulerna och nära kopplade till årlig produktionsförlust; resultaten från 
två studier visas i Figur 13. Gemensamt för samtliga studier utan markinterferens är att en 
större lutning ger mindre snöskuggningsförluster9, eftersom snön har lättare att glida av 
modulerna. Snön måste dock ha någonstans att ta vägen, så om avståndet till marken är litet 
eller om något annat föremål nedanför modulen hindrar snön från att glida, spelar inte 
modulens lutning lika stor roll, se trianglar i Figur 13 (Heidari m.fl. 2015). Höglutade 
solcellsmoduler förväntas ackumulera mindre snömängd än låglutande och förlusterna 

 
9 Sambandet mellan lutning och snötäckningsgrad är i verkligenheten varken linjärt eller okomplicerat. Liksom för 
snölaviner beror det på väderförhållanden, temperaturer och instrålning (Granlund, Narvesjö, och Petersson 2019). 
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varierar kraftigt mellan de olika studierna (se även Tabell 3). Olika utformning, placering, 
instrålningsförhållanden och klimat påverkar produktionsförlusterna för en solelanläggning.  

En solelanläggnings utformning avgör tillsammans med temperatur, instrålning och nederbörd 
om anläggningen blir snöfri någon gång under vintern, eller om den täcks vid första snön och 
friläggs först till våren. Låglutande anläggningar som inte är upphöjda från underlaget kan i 
många fall snöa över helt, vilket medför att modulerna måste töa fram på våren.  Detta tar 
betydligt längre tid än om snö kan glida av modulerna. 

Tabell 3. Exempel på studier om faktiska produktionsförluster orsakade av snötäckta moduler. 

Plats Breddgrad (°N) Tidsperiod Årlig förlust Referens 
Natural Bridges National 
Monument, Utah, USA 

37 1978–1979 0,84–2 %* Brench (1979) 

München, Tyskland 48 1998–2006** 0,3–2,7 % Becker, Schiebelsberger 
och Weber (2006) 

Truckee, Kalifornien, USA 39 2009–2011 6–26 % Townsend och Powers 
(2011) 

Ontario, Kanada 44 2011–2012 1–3,5 % Andrews, Pollard och 
Pearce (2013) 

Boulder & Lafayette, 
Colorado, USA 
Kenosha & Janesville, 
Wisconsin, USA 

40 
42 

2010–2012 1,1–12,5 % Marion m.fl. (2013) 

Calumet, Michigan, USA 47 2013–2014 5–34 % Heidari m.fl. (2015) 
Calgary, Alberta, Kanada 51 – 9 % Haque (2017) 
Umeå, Västerbotten 
Örnsköldsvik, Ångermanland  
Bleka, Jämtland 

63 
63 
64 

2014–2016 1,6–9,8 % van Noord, Berglund och 
Murphy (2017) 

* Uppskattning från van Noord, Berglund och Murphy (2017). 
** Information om hur beräkningen genomförts och vilket data som använts saknas.  

 

 

Figur 13. Årlig produktionsförlust till följd av snöskuggade moduler som funktion av modulernas lutning. 
Anläggning 1 (Heidari m.fl. 2015) har lutningar med (blå trianglar) respektive utan markinterferens (blå diamanter, 
streckad linje). Anläggning 2 (Townsend och Powers 2011) är utan markinterferens.  
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3.3.2 Reflekterat ljus 
Den reflekterade strålningen från omgivningen kan öka solelproduktionen och stora 
modullutningar är positivt vid höga albedo10. Ju större tvärsnittsarea en solcellsmodul har 
utifrån markens perspektiv, desto större effekt kan den reflekterade instrålningen ge. En 
modul med en lutning på 30° ser bara 7 % av markens reflekterade strålning, medan en modul 
med lutning på 60° eller 90° ser 25 % respektive 50 % (PVsyst 2020b). Detta är ett lyckosamt 
sammanträffande för nordliga breddgrader eftersom en högre modullutning passar bra till den 
direkta irradiansen från en låg solbana. Nordliga förhållanden, där snön täcker marken långt in 
på våren så att stor irradians och högt albedo sammanfaller, är dessutom fördelaktigt för brant 
eller till och med vertikalt montage som på exempelvis fasader och fördämningar (Kahl, 
Dujardin och Lehning 2019). Detta minimerar effekterna av snöskuggning och maximerar 
effekterna av albedo, se till exempel Figur 11c, där det framgår att en söderriktad vertikal 
solelanläggning förväntas ha ett högre årligt utbyte i Piteå jämfört med München. I detta 
sammanhang är det också intressant med dubbelsidiga solcellsmoduler, som alltså kan nyttja 
reflekterat ljus från två håll om de monteras på lämpligt vis, se Kapitel 4.1.2. 

 

3.3.3 Snölaster 
I nordliga förhållanden utgör stora snölaster en risk för solelanläggningar. Tyngden av snö som 
ackumuleras kan medföra problem för både underliggande konstruktion och för anläggningen. 
Den största snölast man statistiskt kan förvänta sig i Sverige en gång per 50 år presenteras i 
Figur 14 baserat på standardnormalperioden 1961–1990. Trenden är huvudsakligen nord–
sydlig och de högsta maximala snölasterna kan man förvänta sig i och nära fjällkedjan, särskilt i 
nordvästra Jämtland. I södra och västra Götaland smälter snön oftast bort helt flera gånger 
under vintersäsongen, vilket gör att den ackumulerade (och därmed maximala) lasten är lägre. 
För majoriteten av Götaland och Svealand är den maximala 50års-snölasten mellan 1 och 
2,5 kN/m2, vilket motsvarar en massa på ungefär 100–250 kg/m2. I princip hela Norrland har 
en 50års-snölast över 3 kN/m2, med lokalt högre värden upp emot 5,5 kN/m2. Massdensiteten 
för åldrad snö är grovt uppskattat 200 kg/m3, vilket alltså medför att 50års-snölasten i större 
delen av Norrland motsvarar ett snötäcke med en tjocklek på 1,5 m. 

Gällande byggnormer för hus och tak tar hänsyn till snölastens variation över landet; 
takkonstruktioner i norr tål (om de är korrekt byggda) alltså större snölaster än tak i söder.  
50års-snölasten i Figur 14 beskriver lasten på en öppen horisontell yta, men inkluderar inte 
lokal snöansamling som följer av snö som transporterats av vind eller som rasat ned från 
omkringliggande konstruktioner. För gamla tak, tak som ansamlar mycket snö och tak som är 
konstruerade med mycket liten marginal gentemot dessa laster, är egenvikten av en 
solelanläggning (uppskattningsvis cirka 0,3 kN/m2) därför potentiellt problematisk. Tak är ofta 
dimensionerade för relativt små lastvariationer över dess yta. Beroende på placering och 
utformning kan solelanläggningar ge upphov till sneda eller skjuvande laster genom att 
ackumulera snö i både högre och mindre grad än övriga delar av taket. 

 

 
10 Det reflekterade bidraget kan enligt Hay-modellen beskrivas som proportionellt mot 

1−𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(γ)
2

, där γ är modulens 

lutning mot horisontalplanet. 
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Figur 14. Karta över prognosticerad maximal snölast i Sverige (en gång per 50 år) baserad på perioden 1961–1990, 
figur redigerad från Boverket (2019). 

Även själva solelanläggningen kan skadas av stora snölaster. När snö glider är 
solcellsmodulernas nedre ramkant extra utsatt och en förhållandevis vanlig skada är att den 
böjs eller slits loss. I samband med detta skadas ofta framsidesglaset och cellerna därunder. 
Vatten kan då också krypa in i modulen och under dess ram för att sedan frysa, spräcka 
modulens framsida och celler, och i förlängningen ge upphov till korrosion av kontakterna. En 
annan skada, som är betydligt svårare att se med blotta ögat, är om lasterna ger upphov till små 
sprickor11 i de kristallina cellerna utan större synliga skador. I de flesta datablad anges vilket 
statiska tryck som solcellsmodulerna ska klara (typiskt 5,4 kN/m2), men trots det kan avsevärt 
lägre tryck påverka effektiviteten (Buerhop m.fl. 2017). En upprepad belastning av 
solcellsmoduler kan göra att sådana små sprickor öppnas och isolerar delar av cellerna vilket 
medför en permanent effektförlust – kyla kan förvärra effekterna betydligt (Schneller m.fl. 
2019). De flesta studier är gjorda för homogena belastningar i rumstemperatur, men eftersom 
de allra flesta solelanläggningar är upplutade blir snölasterna ofta varken statiska eller 
homogena, vilket troligen också förvärrar effekterna (Mathiak m.fl. 2016). En ny standard för 
inhomogena snölaster för solcellsmoduler med ram har nyligen publicerats (IEC 62938:2020). 

 
11 Små sprickor i kristallina solceller kallas ofta ”micro cracks” och kan med tiden ge upphov till stora 
produktionsförluster och degradering. Man kan inte se dem med blotta ögat, men däremot brukar de synas med en 
elektroluminiscenskamera. 
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Även denna är dock baserad på ett test som inte helt motsvarar verkliga förhållanden – det 
utförs till exempel vid betydligt högre temperatur än vad man kan förvänta sig i kombination 
med stora snölaster i norr.  

Utöver solcellsmodulerna kan även monteringssystem och skenor för kabeldragning skadas av 
snölaster och glidande snö. Dessutom kan monteringssystem med glest fördelade 
infästningspunkter i taket ge upphov till stora punktlaster. Vi konstaterar att det under 
verkliga nordliga förhållanden saknas systematiska studier av hur solelanläggningar belastas 
av snö och vilka långsiktiga effekter det får för hållbarhet och produktion. 

 

3.4 Låg degradering 
Solcellsmodulers reducerade verkningsgrad över tid (degradering), är ofta ett orosmoment för 
både privatpersoner och andra aktörer som överväger att investera i en solelanläggning. Detta 
är fullt förståeligt – degradering påverkar per definition energiutbytet över tid och eftersom 
solelanläggningar oftast är tänkta att hålla 25 år eller mer kommer det att spela stor roll för 
både hållbarhet och den ekonomiska lönsamheten. Modultillverkarnas typiska effektgaranti 
har länge varit 90 % av PSTC under år 0–10 och 80 % under år 11–25, vilket motsvarar ett 
möjligt produktionsbortfall på knappt 16 % inom garantin under de första 25 driftåren. På 
senare tid har effektgarantierna dock förbättrats; många tillverkare anger idag en linjär 
degradering som motsvarar betydligt lägre produktionsbortfall. 

Ett urval av modultillverkares garanterade maximala effektdegradering listas i Tabell 4. De 
nyare linjära effektgarantierna är i dessa fall bättre än den gamla standarden och motsvarar 
för flera tillverkare mindre än 10 % produktionsförlust för 25 års drift. 

Tabell 4. Ett urval av modultillverkares garanterade effektdegradering och vilken uppskattad effekt det skulle få på 
produktionen under 25 år. 

Referens Celltyp Degradering  
steg 1 [% år 1] 

Degradering 
steg 2 [%/år] 

Pmax år 25 [%] Ackumulerad 
produktionsförlust  
för 25 år [%] 

Standard garanti - 10 % konstant  
år 0–10 

20 % konstant 
år 11–25 

80 16 

Innotech Solar (2011) Poly-Si 10 % konstant  
år 0–10 

20 % konstant 
år 11–25 

80 16 

Trina Solar (2020) Poly-Si 2,5 0,65 83 10 

Hyundai Solar (2020) Mono-
Si 

3 0,7 83 11 

LG (2019) n-typ 
Mono-
Si 

2 0,33 91 6 

Panasonic (2018) HJT* 3 0,26 91 6 

SunPower (2020) IBC** 1 % år 1–5 0,4 91 4 

First Solar (2020) CdTe 2 0,5 87 8 

Stion (2014) CIGS 10 % konstant  
år 0–10 

20 % konstant 
år 11–25 

80 16 

* Hetero junction technology 
** Interdigitated back contact (samtliga elektroder är placerade på cellens backsida) 

 

  



3. Vilka följder får nordliga förhållanden för solel? 

23 

Det saknas ännu specifika rapporter om verklig degradering i nordliga förhållanden, men de 
vanliga degraderingsmekanismernas beror på en kombination av olika klimatförhållanden, till 
exempel luftfuktighet, ultraviolett strålning och temperatur. Utifrån det kan man dra 
slutsatsen att nordliga förhållanden – med låg temperatur, lite ultraviolett instrålning och 
förhållandevis låg luftfuktighet – är gynnsamma. Utifrån degraderingsmodellering kopplad till 
klimatdata kan man följaktligen förvänta sig ett par tiondels procentenheter lägre 
effektdegradering i Norrland jämfört med till exempel München (Ascencio-Vásquez m.fl. 
2019), se Figur 15. Det finns enligt denna modell en tydlig koppling mellan förväntad 
degradering och den aktuella klimatzonen, men degraderingen varierar också ofta 
förhållandevis mycket mellan olika (typer av) solelanläggningar. Förlusterna på 
växelströmsnivå (det vill säga för hela solelsystemet inklusive växelriktare och kablage) kan 
vara betydligt större än modulernas interna degradering (Deceglie m.fl. 2019; Hasselbrink m.fl. 
2013).  

De pågående klimatförändringarna gör att klimatzonsindelningen i Figur 1 förändras så att 
stora delar av Norrland om 50 år kan räkna med att ha ett klimat som mer motsvarar södra 
Sverige, vilket även får följder för de temperaturberoende delarna av solcellsmodulernas 
effektdegradering (Beck m.fl. 2018). 

 

Figur 15. Modellerad årlig effektdegradering i procent för en monokristallin kiselmodul (med garanterad maximal 
årlig degradering om 0,5 %) i Europa. Figuren är redigerad från Ascencio-Vásquez m.fl. (2019). 
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4. Hur bör solel anpassas till nordliga förhållanden? 
4.1 Materialval 
4.1.1 Modultyper 
Olika modultypers fysikaliska och elektriska egenskaper skiljer sig åt, men det är ofta inte 
tydligt på vilket sätt de är bra eller dåliga för specifika förhållanden. Kristallint kisel lyfts till 
exempel fram som en mogen och robust teknologi vilket är viktigt när väderförhållanden är 
krävande, medan tunnfilmssolceller (av varierande material) uppges passa nordliga 
ljusförhållanden. I Piteå finns två solföljarsystem med ett antal olika monterade modultyper. 
Månadsmedelvärdet av det specifika utbytet för fyra olika modultyper presenteras i Figur 16a: 
en tunnfilmssolcell av CIGS typ (Q-Cells Q.Smart), en multikristallin kiselsolcellsmodul (ITS 
Economy), en likadan multikristallin kiselsolcellsmodul med strukturerat framsidesglas (ITS 
ARC) och en monokristallin kiselmodul (Yingli Panda). Skillnaden mellan modultyperna med 
det högsta respektive lägsta specifika årsutbytet, baserat på mätningar under 2017 och 2019, 
är i denna uppställning drygt 5 % (1226 kWh/kWp för ITS ARC och 1162 kWh/kWp för Yingli 
Panda).  

 

Figur 16. Månatligt medelvärde för det specifika utbytet under 2017 och 2019 för fyra modultyper, en CIGS 
tunnfilms modul (blå), en konventionell multikristallin kiselmodul (grön) och en multikristallin kiselmodul med 
strukturerat framsidesglas (rosa) och en monokristallin kiselmodul (gul). 

Genom att dividera det månatliga specifika utbytet i Figur 16a med det för modulen ITS 
Economy, kan man lättare se hur modultypernas utbyte skiljer sig från varandra; Figur 16b 
visar den månatliga procentuella skillnaden av det specifika utbytet för tunnfilmsmodulen, den 
multikristallina kiselmodulen med strukturerat glas och den monokristallina kiselmodulen 
jämfört med den vanliga multikristallina kiselmodulen. Här syns tre olika trender: 

1. Tunnfilmssolcellen presterar lite bättre än de övriga modulerna under juni och juli. En 
bidragande orsak till detta är dess något lägre temperaturkoefficient (-0,38 jämfört 
med -0,43 och -0,45, se Tabell 2) vilket under årets varmaste månader gör att 
verkningsgraden påverkas mindre av den högre temperaturen.  
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2. Den multikristallina kiselmodulen med strukturerat glas presterar bättre än de övriga 
modultyperna under resterande del av året (undantaget februari), men framförallt 
under november, december och januari. Strukturerat glas motiveras ofta generellt med 
att framsidesglasets reflektans vid stora infallsvinklar minskar så att större del av 
irradiansen kan nå solcellen12, men även typen av ytstruktur är betydelsefull i detta 
sammanhang (Geisemeyer m.fl. 2017). Eftersom irradiationen är låg dessa månader blir 
utbyteseffekterna över hela året för moduler med strukturerat glas på solföljare dock 
begränsade; skillnaden mellan ITS ARC och ITS Economy är 2 %. 

3. Den monokristallina kiselmodulen uppvisar lägre specifikt utbyte än övriga modultyper 
under i princip hela året. Denna modul har enligt sitt datablad lite lägre prestanda 
under NOCT-förhållanden än de multikristallina modulerna och en något större 
temperaturkoefficient (se Tabell 2). För att kunna avgöra om det är dessa faktorer eller 
något för monokristallina kiselmoduler i allmänhet som ger upphov till det lägre 
relativa utbytet krävs mer omfattande studier. 

Det som passar bäst för nordliga förhållanden avgörs till stor del av priset per installerad effekt 
och hur stort energibehovet är i förhållande till hur stor yta man har tillgängligt för en 
solelinstallation. Om flera modultyper är likvärdiga ur dessa aspekter är det relevant att också 
väga in hur väl deras fysikaliska egenskaper passar nordliga förhållanden. 

 

4.1.2 Dubbelsidiga moduler 
Dubbelsidiga moduler skiljer sig från konventionella enkelsidiga moduler genom att kunna 
omvandla det ljus som träffar såväl modulens framsida som baksida till elektrisk energi, se 
Figur 17. För att dubbelsidiga moduler ska nå upp till sin potential krävs dock att de monteras 
så att ljus också kan nå modulens baksida, vilket gör att vanligt takmontage i takets plan inte är 
lämpligt – uppvinklade anläggningar på mark eller plana tak har däremot goda förutsättningar. 
Dubbelsidiga moduler kan öka den verkliga installerade toppeffekten13 per kvadratmeter, 
installationskostnaderna per installerad effekt minskar och modulerna kan monteras för ett 
större utbyte under till exempel för- och eftermiddagar. Allteftersom priserna på moduler och 
växelriktare sjunker, ökar installations- och underhållskostnadernas andel i en 
solelanläggnings totala kostnad. Dubbelsidiga moduler är mer kostsamma att tillverka än 
enkelsidiga, men förväntas ändå öka sin marknadsandel från 5 % 2016 till 30 % 2027 (Sun m.fl. 
2018). Den optimala orienteringen för dubbelsidiga moduler är en sydlig riktning och en lite 
högre lutning än för enkelsidiga moduler: 65° istället för 50° i Piteå och 49° istället för 36° i 
München, enligt generella simuleringar i PVsyst14. 

 
12 Under vintermånaderna är luftmassförhållandet förhållandevis stort och andelen diffus instrålning därför hög. 
Den instrålning som träffar modulerna på solföljarsystemet under vintermånaderna har således en större andel ljus 
med stor infallsvinkel, vilket kan tänkas bidra till det ökade relativa månatliga utbytet för modulen med strukturerad 
glasyta. 
13 Den installerade toppeffekten för dubbelsidiga moduler är ännu inte enhetligt definierad. Vissa tillverkare 
inkluderar en baksidesirradians medan andra väljer en annan. Att använda framsidans STC-effekt ger inte heller en 
bra beskrivning av den installerade toppeffekten. Här gäller det att vara alert när man jämför olika moduler eller 
anläggningar. 
14 Värdena åsyftar fristående dubbelsidiga solcellsmoduler utan inbördes skuggning. I anläggningar på mark och 
plana tak monteras de ofta i rader vilket medför att de kan skugga varandra, vilket påverkar hur de olika raderna 
bäst bör lutas. 



4. Hur bör solel anpassas till nordliga förhållanden? 

27 

 

Figur 17. Schematisk skiss av hur dubbelsidiga moduler även kan nyttja direkt, diffust eller reflekterat ljus som 
träffar baksidan. 

Produktionsvinsten jämfört med en motsvarande enkelsidig modul brukar kallas för ”bifacial 
gain” (fritt översatt: dubbelsidig vinst). En kombination av hög andel diffus instrålning, högt 
albedo under vintern och en låg solhöjd (se Kapitel 2.1), borde göra nordliga förhållanden väl 
lämpade för dubbelsidiga moduler, eftersom detta är faktorer som ökar den dubbelsidiga 
vinsten. 

Simuleringar15 av hur den dubbelsidiga vinsten varierar med lutning och riktning över ett år 
presenteras i Figur 18a och b för Piteå respektive München. I båda fall får man störst 
dubbelsidig vinst för stora lutningar och ett öst–västligt montage, men även syd–nordligt 
vända dubbelsidiga moduler ger en substantiell produktionsökning över året jämfört med 
enkelsidiga moduler. Skillnaderna mellan städerna får anses som små, men man bör ta de 
absoluta värdena från dessa förenklade simuleringar i Figur 18 med en nypa salt. Lokala 
förutsättningar som graden av snöskuggning, vilket vi sett är avgörande under framförallt 
mars och april i Piteå, är inte inkluderade och kan påverka fördelningen. De positiva effekterna 
av en stor lutning som dubbelsidiga moduler redan har gentemot enkelsidiga moduler kommer 
dock förstärkas ytterligare av den mindre snöskuggningen som man generellt förväntar sig 
med större lutning. 

 
15 Höjd från mark till de dubbelsidiga modulernas nederkant var 1,5 m. Albedo för Piteå var 0,75 under november–
april och 0,2 under resten av året. Ingen snöskuggning inkluderades i simuleringen. Samma inställningar gällde för 
München förutom att albedo var 0,2 under hela året. 
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Figur 18. Simulerad dubbelsidig vinst i form av procentuell skillnad i årlig produktion mellan en dubbelsidig och en 
enkelsidig modul i Piteå (a) och München (b). 

Verkliga tester av dubbelsidiga moduler visar att den dubbelsidiga vinsten kan variera mellan 
olika platser och orienteringar och oftast är mellan 5 och 30 % vid optimal lutning (Brearley 
2017). Väderskiftningar och tillfälligt snötäcke med högt albedo har visat sig kunna påverka 
utbytet på dygnsnivå kraftigt. I en studie ifrån Linköping fann man att dubbelsidiga moduler 
hade ett något högre specifikt årsutbyte än (nästan) optimalt lutade (40°) söderriktade 
enkelsidiga moduler, oavsett om de var vertikala och riktade i öst-västlig riktning (1 % högre 
utbyte) eller om de var riktade åt söder med 40° lutning som de enkelsidiga modulerna (5 % 
högre utbyte) (Molin m.fl. 2018). Detta stämmer kvalitativt väl överens med 
simuleringsresultat för Piteå i Figur 19, där ett öst–västligt vertikalt montage förväntas 
producera 8 % mer energi per år än en optimalt orienterad enkelsidig solelanläggning, och en 
söderriktad med 40° lutning förväntas ge 13 % mer energi. Genom att montera modulerna 
vertikalt i öst–västlig riktning förskjuts energiproduktionstopparna till för- och eftermiddag 
och den maximala producerade effekten blir lägre. Det kan ge en större egenanvändning av el 
beroende på hur konsumtionsmönstret ser ut. 
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Figur 19. Procentuell simulerad skillnad i årlig produktion mellan en dubbelsidig modul och en optimalt orienterad 
enkelsidig modul i Piteå. 

Eftersom dubbelsidiga moduler även utnyttjar strålning som reflekterats mot marken är 
albedo en viktig parameter, liksom modulens höjd över marken. Ju högre man monterar 
modulen, desto mindre markyta skuggar den nämligen. Den höjd ovanför marken som krävs 
för att begränsa självskuggningseffekterna av en ensam optimalt orienterad dubbelsidig modul 
till 5 % (av skuggfritt maximalt årligt energiutbyte), minskar med ökande latitud (Sun m.fl. 
2018). I Piteå på 65 °N krävs för ett konstant albedo på 0,75 en höjd på 0,9 m, medan det i 
München på 48 °N krävs 1,25 m. För ett lägre albedo blir också höjden lägre16: I Piteå krävs 
bara 15 cm om albedo är 0,25.  

 

4.2 Montering 
4.2.1 Förutsättningar vid tak- och markmontage 
Beroende på vilka förutsättningar man har för montaget av sin solelanläggning, kan den bästa 
lösningen variera. Privatpersoner är ofta begränsade till att nyttja taket på sitt boningshus, 
garage, eller motsvarande, medan lantbrukare och kommersiella aktörer oftare har tillgång till 
mark som går att nyttja för anläggningen. 

För takmonterade anläggningar kan man välja mellan att montera solcellsmodulerna i takets 
plan, eller att luta upp dem från planet. Upplutat montage är olämpligt på de flesta villatak 
eftersom det är estetiskt avvikande och kan vara besvärligt att hålla fritt från löv, smuts och i 
nordliga förhållanden snö. För att förbättra solelproduktionen är det däremot vanligt på stora 
låglutande och platta tak. Alla tak lämpar sig tyvärr inte för solelanläggningar. Om taket 
bedöms behöva renovering inom solelanläggningens livstid (minst 25 år) bör man överväga att 
utföra renoveringarna innan anläggningen monteras samt fundera över möjligheterna med 
byggnadsintegrerad solel, se Kapitel 4.4.1. Tak som inte är dimensionerade med marginal till 
förväntade snölaster, och hela eller delar av tak som man vet ansamlar stora mängder snö eller 
ofta behöver snöröjas, bör undvikas helt.  

För markmontage är valmöjligheterna fler. Vill man till exempel ha fast monterade moduler 
eller nyttja solföljare? Hur stort ska avståndet vara mellan moduler och marken? Hur ska 
eventuella rader med moduler eller solföljare orienteras och distribueras över det tilltänkta 
anläggningsområdet för att minimera skuggning? Att utreda dessa till synes oändliga 

 
16 Suns modell för monteringshöjd som funktion av latitud och albedo gäller avståndet mellan modulens nederkant 
och den reflekterande ytan. Ett tjockt snötäcke på vintern minskar det avståndet vilket till viss del kan begränsa de 
positiva effekterna av ett högre albedo om man inte tar höjd också för snötäckets tjocklek vid montering. 
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möjligheter för markbaserade solelanläggningar ryms inte inom ramen för denna handbok, 
men några saker att ha i åtanke som gäller både vid mark- och takmontage är att:  

1. Modulernas lutning bör vara stor nog för att snön ska kunna glida av, men inte så stor 
att den årliga irradiationen minskar, se Kapitel 3.1.2 och 4.2.3.  

2. Fast monterade enkelsidiga moduler i Piteå får störst årlig instrålning vid omkring 50°, 
vilket får anses brant nog för att snö i de flesta fall lätt ska kunna glida av. En hög 
lutning gör dock att eventuella bakomvarande rader skuggas i större omfattning. 

3. Avståndet mellan modulernas nedre kant och underliggande yta bör vara stort nog för 
att snö ska kunna glida av utan att hindras.  

4. Om modulerna monteras så att ljus kan nå baksidan kan dubbelsidiga moduler vara 
fördelaktiga. 

För stora anläggningar med flera effektmaximerare17 kan man koppla modulsträngarna så att 
effektförluster till följd av eventuell snöskugga minimeras. För mindre system kan 
moduloptimerare eller mikroväxelriktare användas för de mest utsatta modulerna. Då ökar 
dock anläggningens komplexitet; det blir fler komponenter som kan fallera och lite högre 
energiåtgång. Vilken lösning som är lämpligast bör utvärderas för varje enskilt fall. 

 

4.2.2 Robust och tålig installation 
Nordliga förhållanden kan innebära stora snölaster i kombination med låg temperatur. Detta 
har visat sig vara problematiskt eftersom kristallina celler då lätt kan spricka (Buerhop m.fl. 
2017). Andra utsatta delar på solelanläggningar är modulernas ram och likströmskablar som är 
dragna uppe på tak. Utifrån detta kan vi dra slutsatsen att kvalitet av och noggrannhet vid 
installation är av stor vikt. Få solelanläggningar i Sverige idag uppfyller alla krav, vilket innebär 
att den som beställer en solelanläggning själv bör hålla sig välinformerad och vara delaktig 
(Kovacs 2019). 

Det finns en rad åtgärder man kan vidta för att minska risken för snörelaterade skador på 
solcellsmodulerna och dessa bör utvärderas utifrån den förväntade snöansamlingen på den 
aktuella lokalen. Eftersom åtgärderna i någon mån är utöver standardlösningar har de dock 
gemensamt att den initiala installationskostnaden ökar. Om man genom dessa åtgärder i 
längden kan undvika skador och produktionsbortfall är det troligen väl investerade resurser. 

• Modulerna bör vara typgodkända för minst 2,4 men gärna 5,4 kN/m2, enligt metoden 
för statiskt tryck i standarden IEC 61215-1. 

• En extra stödskena under modulerna kan öka robustheten generellt. 
• Moduler vars ram inte slits loss, böjs och i sin tur skadar glaset på modulens framsida 

och underliggande celler är ett bra val. För att uppnå det finns moduler med extra 
kraftiga ramar men också moduler som helt saknar den utsatta ramen. De senare är 
oftast av så kallad glas-glas typ, vilket innebär att både fram- och baksidan av modulen 
består av glas. Dessa moduler är tyngre än de konventionella, men uppvisar mindre 
sprickproblematik i cellerna (Beinert m.fl. 2020). 

 
17Växelriktare innehåller funktioner och komponenter (effektmaximerare eller ”maximum power point trackers”, 
MPPT), som styr var på ström-spänningskurvan man befinner sig och justerar för att ligga på den punkt som ger 
högst effekt från solcellsmodulerna. Vissa växelriktare har flera skilda sådana funktioner, men de kan även ligga 
utanför själva växelriktarenheten. För att funktionen ska fungera optimalt bör moduler som är kopplade till samma 
effektmaximerare vara så lika som möjligt utifrån deras tekniska egenskaper och lokala produktionsförutsättningar. 
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• Det finns modulstöd av typen ”frame-fix” som kan monteras för att skydda de mest 
utsatta modulernas nedre ramkant.  

• Landskapsorientering kan vara fördelaktigt ur ett snöskuggningsperspektiv (se 
Kapitel 3.3.1), men en längre nedre ramkant är ännu känsligare än den är vid 
porträttorientering. 

Smältande snö och is i norr innebär att en anläggning utsätts för fukt under lång tid jämfört 
med vid regnskurar i tempererade områden. Ur ett funktions- och driftsäkerhetsperspektiv är 
det därför viktigt att undvika att långvarig fukt tränger in i kontakter och moduler. I nordliga 
förhållanden blir det följaktligen extra viktigt att kablar är korrekt uppfästa och skyddade och 
att modulerna är har genomgått typgodkännande. 

 

4.2.3 Modulens optimala lutning – finns den? 
Svaret på denna fråga är som förväntat att det beror på vad man vill optimera för. Om målet är 
väl definierat finns det nästan per definition en optimal riktning och lutning för en fast 
monterad solelanläggning, men om man vill uppnå flera saker samtidigt är det betydligt 
svårare. För nordliga förhållanden varierar instrålningen kraftigt både över dygnet och året, se 
Kapitel 2.1.5. Ju större variationerna är, desto större är den potentiella vinsten med 
solföljarsystem. Lite förenklat följer ett solföljarsystem solens position och maximerar på så vis 
energiutbytet vid varje enskilt tillfälle: detta är inte möjligt för ett fast monterat system. Vill 
man till exempel optimera sin solelanläggning för produktion på både för- och eftermiddagar, 
på våren och på årsbasis samtidigt, bör man således överväga ett solföljarsystem. Med ett 
solföljarsystem följer dock en högre initial investeringskostnad, markanspråk och betydande 
underhåll. 

En vanlig tumregel vid utformningen av fasta solelanläggningar är att modulerna inte ska 
skuggas när solen står som högst ens på årets kortaste dag. Denna riktlinje måste man som 
regel avvika från långt i norr då årets kortaste dag där medför extremt låga solhöjder – norr om 
polcirkeln går solen inte ens upp på årets kortaste dag. Huvudbudskapet bör dock beaktas: 
Undvik placering som medför att anläggningen skuggas! 

Vi har i Kapitel 3.3.1 sett hur ett värsta scenario för snöskuggning i Piteå kan ge upphov till 
förluster av årsproduktionen på upp emot en tredjedel. Upp till omkring den optimala 
lutningen (50° i Piteå) bör man eftersträva så hög lutning som möjligt (och undvika 
markinterferens) eftersom det underlättar för snön att glida av modulerna (Heidari m.fl. 2015). 

Ett högt albedo för snö lyfts ofta fram som positivt för nordliga förhållanden. Det är visserligen 
sant att reflekterad strålning bidrar till att öka den infallande irradiansen och därmed 
produktionen från en solelanläggning, men effekterna är begränsade och det är en egenskap 
som är beroende av modulernas lutning, se Kapitel 3.3.2. I Figur 20 visas effekten av ett högt 
vinteralbedo i Piteå i form av den simulerade procentuella årsproduktionen för en anläggning 
med konstant lågt albedo på 0,2 och en där november till och med april har ett albedo på 0,75. 
Lutningsberoendet syns tydligt: låga lutningar ser ingen positiv effekt av snöns albedo 
(dessutom är dessa moduler troligen översnöade om de inte är upphöjda från underlaget), 
medan ett vertikalt montage får 5–6 % ökad årlig produktion. En optimalt lutad 
solelanläggning i Piteå får bara 1 % ökad årlig produktion till följd av snöns höga albedo. Det är 
alltså viktigare att hålla modulerna snöfria och orientera dem för att maximera den årliga 
irradiationen, än att försöka fånga så stor del av den reflekterade instrålningen som möjligt. 
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Figur 20. Simulerad procentuell skillnad i årsproduktion mellan en enkelsidig solelanläggning i Piteå med konstant 
lågt albedo på 0,2 och en där snöperioden november till april har ett albedo på 0,75. 

 

4.3 Snöborttagning 
För att undvika att solcellsmoduler repas, knäcks, eller på annat sätt tar skada, brukar man 
generellt avråda från att skotta eller snöröja dem. I första hand bör solelanläggningen 
utformas så att den ackumulerar lite snö. Om detta inte är möjligt finns tre starka skäl till att 
det, trots avrådan, kan vara viktigt eller intressant att röja undan snön, och även om kunskapen 
på området är begränsad måste man i dessa fall försöka väga risker mot fördelar:  

1. En stor snölast i förhållande till den underliggande konstruktionens skick och 
dimensionering (se även Kapitel 3.3.3) kan medföra en risk för till exempel takras. 
Oavsett om det finns monterade solcellsmoduler eller inte, måste tak som riskerar att 
kollapsa röjas från snö för att undvika allvarliga olyckor. 

2. En lokalt stor snölast kan medföra en risk för att solcellsmodulerna skadas, till exempel 
genom att glaset eller de underliggande solcellerna spricker. Även om modulerna bör 
vara typgodkända för att tåla ett statiskt snötryck som är förhållandevis stort, är 
verkligheten ofta skild från laboratorietester och skador kan uppkomma. 

3. I norr är snötäcket ofta tjockt vilket gör att snön kan ligga kvar och skugga modulerna 
långt in på våren då instrålningen är stor. Genom att i dessa fall hjälpa solen på traven 
och röja undan snö, kan man få betydande solelproduktion redan under slutet av 
vintern.  

 

4.3.1 Vanliga snöborttagningsmetoder för tak 
Det är i allmänhet vanligt att man snöröjer tak manuellt genom att från taket skotta ned snön 
med hjälp av skyfflar och snöslädar. Initiala resultat från ett pågående projekt18 om 
snöborttagningsmetoder visar att dessa metoder sannolikt fungerar även för takmonterade 
solelanläggningar, så länge man är försiktig. Takbaserad snöröjning kräver i allmänhet både 
kunskap och särskild säkerhetsutrustning (Energimyndigheten 2019). 

För att undvika de personskaderisker som arbete på tak och höga höjder medför finns det även 
redskap för att, i de fall taket går att nå, kunna utföra samma typ av arbete direkt från marken 
– ofta varianter av takrakor och snöhyvlar med teleskopskaft, se Figur 21. Snöhyvlar skär till 
skillnad från en enkel raka ut block av snö som sedan kan glida ned från taket på en glatt duk. 
Eftersom tyngdkraften då utför stora delar av arbetet är denna metod oftast mindre arbetsam 

 
18 Information om projektet ”Snövis” finns här: https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/snovis. 

https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/snovis
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än arbetet med en raka, men vår erfarenhet är att arbetsinsatsen varierar med typen av snö. 
Varianter på snöhyvlar som istället används från takets nock brukar benämnas tak- eller 
snörävar.  

Om man inte är mycket försiktig finns en stor risk att manuell snöborttagning kan orsaka 
skador, främst på solcellsmodulerna (Andenæs m.fl. 2018). Därför bör man använda redskap 
som minimerar skaderisken. Hårda och vassa kanter kan enkelt skada modulernas framsida 
och därigenom även de underliggande solcellerna. I de flesta fall kan det vara en bra idé att 
bara ta bort snötäckets övre del och lämna ett tunt lager snö ovanpå modulerna. Lite 
kvarvarande snö kan nämligen skydda modulerna vid själva röjningen, men snölasten minskar 
ändå betydligt och ett tunt snötäcke kan smälta förhållandevis fort när irradiansen ökar vilket 
gör att produktionen kan komma igång tidigt på säsongen. 

 

Figur 21. Klassiska snöborttagningsredskap med teleskopskaft för hantering från marken: snöhyvel /snöräv med 
glidduk (till vänster) och takraka (till höger). 

 

4.3.2 Uppvärmning som alternativ snöborttagningsmetod 
En vanligt förekommande fråga gällande snö och solelanläggningar är om det går att värma 
upp modulerna så att snön smälter. Svaret är att det är fullt möjligt, men för att metoden ska 
vara lönsam krävs det att energiåtgången vid uppvärmningen är mindre än vad man får ut extra 
av att solelanläggningen blir snöfri tidigare. Ett mer energisnålt sätt att nyttja tekniken än att 
smälta bort all snö, är att anpassa tidpunkten för uppvärmningen så att det snabbt bildas fritt 
vatten mellan modulerna och snön. Fritt vatten sänker friktionen så att snötäcket kan glida av 
solelanläggningen, vilket dock förutsätter tillräcklig taklutning (Aarseth m.fl. 2018; 
Rahmatmand, Harrison och Oosthuizen 2018). 

Man kan värma solcellsmoduler med hjälp av en extern elektrisk värmeslinga som klistras på 
modulens fram- eller baksida. Sådana produkter finns kommersialiserade i Nordamerika, dock 
utan stort genomslag (Pawluk, Chen och She 2019). En annan metod är att nyttja solcellens 
interna elektroniska diodstruktur för att generera värmen. En diod är en elektronisk 
komponent som leder ström (ID) åt ena hållet men inte åt det andra. Den utgående strömmen 
(Iut) från en belyst solcell är riktad emot diodens ledningsriktning, se Figur 22a. Genom att 
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koppla en extern strömkälla (Iext) på en mörklagd eller snöskuggad cell i diodens riktning, alltså 
emot den alstrade strömmen (Figur 22b), kan man utnyttja joules elektriska effektlag för att 
värma cellen: 𝑃𝑃 = 𝑈𝑈 ∙ 𝐼𝐼ext, där P är värmeeffekten, U är den elektriska potentialen och Iext är 
den externa strömmen. Teknik för den här sortens snöborttagning finns kommersialiserad – 
målet är då huvudsakligen att smälta bort snö för att undvika överbelastning av (framför allt) 
stora och låglutande eller platta tak som är snålt dimensionerade i förhållande till den 
förväntade snölasten. I det fallet krävs kraftigt dimensionerade likströmsaggregat för att 
kunna värma och smälta ansenliga mängder snö och smältvattnet måste ledas bort från taket 
för att lasten faktiskt ska minska. 

 

Figur 22. Förenklad elektrisk principskiss över ideala solceller (a) under belysning utan extern strömkälla och (b) i 
mörker med extern kraftkälla. 

Det är ännu inte klarlagt om och hur det påverkar en solcellsmoduls livstid och prestanda att 
värma den genom att ansluta en extern strömkälla, men en del leverantörer har godkänt 
användningen utan att begränsa de ordinarie garantierna. 

En intressant teknik som börjat dyka upp på marknaden är en vätskekoppling till byggnadens 
värmesystem som möjliggör både värmning och kylning av modulerna utifrån behov. 
Spillvärmen från solcellsmodulerna kan tas till vara och nyttjas i byggnadens värme- och 
varmvattensystem, men omvänt kan värme också tillföras för att smälta snö (Debbarma, 
Sudhakar och Baredar 2017; Yin m.fl. 2013). Det saknas än så länge studier på hur väl detta 
fungerar i nordliga förhållanden. 

 

4.4 Alternativa sätt att hantera nordliga förhållanden 
4.4.1 Byggnadsintegrerade solelanläggningar 
I Sverige är idag markbaserade och takmonterade solelanläggningar vanligast. Vid om- och 
nybyggnationer av byggnader kan det dock finnas ett stort värde i att integrera 
solelanläggningen istället för att montera den utanpå byggnaden. Genom att kombinera 
funktionaliteten i solceller och byggnadsmaterial kan både material- och 
installationskostnader minska och modulerna kan utgöra en del av byggnadens ytskikt och 
klimatskal (van Noord 2010). Byggnadsintegrerade solellösningar har länge varit dyra, men på 
senare tid har priserna sjunkit till en nivå som kan konkurrera med konventionella 
solelanläggningar (Lindahl m.fl. 2019). Prestandan i nordliga förhållanden är liksom för 
konventionell solel begränsad av instrålning, snötäckning och temperatur. Utöver de 
arkitektoniska, kosmetiska och eventuellt ekonomiska fördelarna med byggnadsintegration, 
kan fördelarna i nordliga förhållanden vara: mindre risker för skadade montagedelar då de är 
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dolda och skyddade från glidande snö, snösmältning och liknande, möjlighet att undvika 
punktbelastande montagesystem och potentiellt färre delar som kan utgöra 
förankringspunkter för snötäcket och hindra det från att glida av.  

 

4.4.2 Is- och snöavstötande beläggningar 
Välfungerande passiva tekniker kräver ett minimum av underhåll och hantering. 
Ytbeläggningar som förhindrar ansamling av is, frost och snö skulle kunna eliminera tids- och 
energikrävande, potentiellt riskfylld, manuell snöröjning. Man har testat flera olika typer av 
beläggningar, ofta mikroskopiskt mönstrade på olika sätt, men det har visat sig vara svårt att 
kombinera de nödvändiga kriterierna: hög transparens, lång livslängd, lågt pris och goda is- och 
snöavstötande egenskaper (Andersson, Jelle och Zhang 2017; Boinovich m.fl. 2019; Fillion, 
Riahi och Edrisy 2014). 

Ingen hittills presenterad teknik verkar alltså kunna uppfylla samtliga dessa nödvändiga 
kriterier. Dessutom är produktionsmetoden för många av de föreslagna beläggningarna ofta 
svåra att skala upp till industriella produktionsnivåer. Forskning och utveckling pågår inom 
området och det är viktigt att också långtidstesta teknikerna under verkliga förhållanden. 

 

4.4.3 Osäkerhet i prognosticerad produktion 
Att bedöma hur elproduktionen från en solelanläggning blir på olika platser under olika 
förhållanden är avgörande för att man ska kunna fatta välgrundade beslut kring anläggningens 
storlek, dimensionering av ingående komponenter, val av monteringsmetod och för att man 
ska kunna bedöma hur lång den ekonomiska och energibaserade återbetalningstiden blir. Till 
sin hjälp har projektörer och forskare simuleringsmjukvara för solel.  

För att den simulerade, eller prognosticerade, produktionen ska stämma väl överens med den 
faktiska, krävs god kännedom om de klimatologiska förutsättningarna på den valda platsen och 
de fysikaliska egenskaperna för de ingående komponenterna. Markbaserade mätningar av 
solinstrålning och väderförhållanden kompletteras med satellitdata och utgör dataunderlag 
för olika klimatmodeller. Modellerna kan sedan producera ett normalår för en given plats och 
period (ofta 10–30 år). Alla stora tillverkare av solcellsmoduler och växelriktare specificerar 
idag produkternas egenskaper i datablad – ofta finns färdiga datafiler lämpade för respektive 
mjukvara tillgängliga. 

Ändå är det svårt att med god noggrannhet förutsäga en anläggnings produktion. I nordliga 
förhållanden med stora variationer i instrålning, temperatur och inte minst snötäcke, är det 
ännu svårare än vad det är för sydliga, mer stabila, förhållanden. Eftersom produktionen från 
en solelanläggning är direkt sammankopplad med irradiansen, är realistiska instrålningsdata 
helt avgörande för en tillförlitlig prognos. Men utöver dessa instrålningsdata behöver man 
också specificera ytterligare parametrar, till exempel albedo (som beror på omgivningen med 
eventuellt säsongsbetonade förändringar), snö- eller smutsskuggning av modulerna och hur 
stor värmeavledningen från modulerna är (som beror på hur luftflödet kring modulerna ser ut).  

I Tabell 5 visas resultatet av en enkel känslighetsanalys för Piteå och München med avseende 
på modulens värmeavledning, snöskugga och albedo. Analysen är utförd med PVsyst och 
vanliga enkelsidiga monokristallina kiselsolcellsmoduler monterade i en för platsen optimal 
riktning (söderriktad) och lutning (36° för München och 48° för Piteå). Värmeavledningen 
beror på hur mycket luft som tillåts cirkulera kring modulerna (normal står för 
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värmeavledningen för ett vanligt takmontage med en liten luftspalt på baksidan, medan stor 
och liten motsvarar ett helt fristående respektive ett till stor del inneslutet system). 
Skillnaderna mellan dessa uppgår till ungefär 5 % produktionsvinst eller -förlust i både Piteå 
och München jämfört med ett vanligt takmontage med liten luftspalt. Ett förhöjt albedo från 
0,2 till 0,75 under snömånaderna november till april medför en marginell förbättring (1 %) av 
det årliga utbytet, men denna parameter är känslig för lutningen vilket inte undersöks i denna 
analys. Vid högre modullutningar förväntas albedo få större effekt, se Kapitel 3.3.2.  

Den utan konkurrens mest avgörande parametern för nordliga förhållanden är graden av 
snötäckning under vintermånaderna. Effekten skulle visserligen bli ännu större på sydliga 
breddgrader eftersom irradiationen under vintern där utgör en större del av hela årets 
instrålning, men i exempelvis München (se Tabell 5) kan man inte förvänta sig snötäckta 
moduler under stora delar av vintermånaderna. I Piteå förlorar man 16 % av den årliga 
produktionen även om solelanläggningen bara är snötäckt under hälften av dagarna från 
november till och med april. Vid högre antal snötäckta dagar blir förlusterna naturligtvis ännu 
större – upp emot en tredjedel (!) för moduler som är helt snötäckta under dessa månader. 
Detta är anmärkningsvärt och belyser vikten av att både göra en bra bedömning av hur stor 
snöskuggningen blir under vintern och när anläggningen kan bli snöfri, jämför Kapitel 4.3.  

Tabell 5. Simulerad årlig produktion i förhållande till en standardsimulering för Piteå och München till följd av 
avvikelser i värmeavledning, snöskugga och albedo från utgångsläget. 

Variationsparameter Värde Årlig produktion i Piteå [%] Årlig produktion i München [%] 

Värmeavledning 
p.g.a. luftcirkulation 

Normal | liten | stor 100 | 94 | 104 100 | 93 | 104 

Albedo 0,2 | 0,75  
nov–apr 

100 | 101 –* 

Snöskugga 0 | 50 | 80 | 100 %  
nov–apr 

100 | 84 | 74 | 68 100 | 81 | 69 | 62** 

* Ingen analys av förhöjt albedo för München utfördes 
**München kan inte förväntas ha snötäckta moduler stor del av perioden november till april. 

För långsiktiga ekonomiska kalkyler bör man även ta hänsyn till solelanläggningens 
degradering. Ur ett teoretiskt perspektiv förväntas den vara liten, särskilt för kalla 
förhållanden med lite ultraviolett strålning som i norr, men det finns än så länge mycket få 
experimentella studier av degradering i norr. Utöver att prognosticerad solelproduktion är 
avhängig vilka instrålningsdata man använder och att den simulerade anläggningens 
komponenter liknar de verkliga, måste man alltså framför allt ha en mycket god uppfattning 
om de lokala snöförhållandena för att kunna förutsäga ett solelsystems produktion.  
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5. Erfarenheter från tidiga anläggningar i norr 
Vi har besökt och intervjuat omkring 20 olika solelpionjärer i norr och sammanställt en del av 
deras erfarenheter och lärdomar som kan vara av intresse för solelspekulanter. De undersökta 
anläggningarna representerar ett brett spektrum av olika teknologier och 
installationsförhållanden: multikristallina-, monokristallina-, enkelsidiga- och dubbelsidiga 
moduler; på hög- och låglutande tak-, mark-, fasad- och solföljarmonterade anläggningar; vid 
kusten och i inlandet; monterade på egen hand och via kommersiella aktörer. 

De allra flesta har fått ett statligt ekonomiskt bidrag till sin anläggning, men processen har tagit 
lång tid och upplevts som besvärlig. Flera av anläggningsägarna har själva, genom att aktivt 
observera anläggningarna och deras produktion, uppdagat problem. Vårt intryck är att 
merparten av dessa problem har varit så kallade barnsjukdomar som installatören inte förutsåg 
men som enkelt hade kunnat förebyggas med större medvetenhet om nordliga förhållanden. 
Flera av problemen var direkt relaterade till en kombination av betydande snömängder och 
slarvig installation: 

• Likströmskablar och -kontakter som dragits isär av glidande snö då kablarna inte varit 
ordentligt uppfästa och skyddade, och av att nedhängande kablar frusit fast i snö som 
sjunkit ihop eller tryckts undan.  

• Böjda eller lösrivna aluminiumskenor som varit placerade i utsatt läge och inte varit 
tillräckligt väl infästa.  

• Böjda eller lösrivna nederkanter på modulramarna som i flera fall i sin tur spräckt 
modulernas framsidesglas.  

• Krossat framsidesglas på modulerna orsakade av stor lokal snölast och i flera fall 
felaktigt montage, se Figur 23. Vid denna typ av skada är troligen även solcellerna 
bakom glaset skadade även om det inte syns med blotta ögat. 

• Nedblåsta moduler från solföljare (enligt leverantör orsakad av felaktig infästning, men 
enligt ägaren kopplat till att solföljarens stormlägesskydd19 är dåligt konstruerat). 
 

 

Figur 23. Exempel på krossat framsidesglas på grund av stor snölast och felaktig installation. Infästningspunkterna 
är på kortsidan istället för på långsidan och modulerna saknar stödskenor på baksidan. 

 
19 Solföljare har ofta ett stormlägesskydd som aktiveras vid kraftiga vindar. För att skydda solcellsmodulerna och 
monteringssystemet från stora vindlaster avbryts solföljningen och följaren ställer sig istället i horisontalläge. 
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Alla dessa problem har i förekommande fall kunnat åtgärdas efter att de uppstått, men de hade 
också kunnat undvikas genom en korrekt och genomtänkt installation. Flera installatörer 
verkar vid tidpunkten för projektering och installation inte ha haft tillräcklig insikt kring 
nordliga förhållanden för att kunna ta hänsyn till dem. Trots det är de flesta anläggningsägare 
nöjda med sin solelanläggning. Ett undantag är en anläggning med solföljare, där problemen 
varit både allvarliga och frekventa och åtgärderna har tagit tid. Solföljare är betydligt mer 
komplicerade än vanliga solelanläggningar och kan kräva mycket underhåll, vilket kan göra 
dem olämpliga för privatpersoner. 

Flera av anläggningarna har solcellsmoduler på (delar av) tak som ansamlar mycket snö. Detta 
försenar produktionsstarten om våren och är en risk för solcellsmodulerna och ibland takens 
konstruktion. Sådana tak kan med fördel undvikas, men om de nyttjas föreslår vissa 
anläggningsägare att man möjliggör enkel snöröjning redan vid installationen, till exempel 
genom att ha modulfria gångar vinkelrätt mot takfoten så att snön kan skjutas eller skottas 
över den. 

En del – men långt ifrån alla – snöröjer sina anläggningar och i de fall där snön annars ligger 
kvar långt in på våren har det gett lön för mödan genom en ökad produktion. 

Nederbörds- och irradiationsförhållandena varierar kraftigt mellan de olika anläggningarna 
vilket försvårar en detaljerad analys av hur väl de presterar. Medelvärdet av det årliga 
specifika energiutbytet är 848 kWh/kWp för sex av anläggningarna, alla takmonterade, 
enkelsidiga och monterade i spannet mellan SÖ och SV med en lutning mellan 22 och 45° i 
Norrbottens kustland (se Tabell 6) och med eventuella mer omfattande problemperioder 
exkluderade. 

Tabell 6. Exempel på tidiga anläggningar i norr och deras specifika årsutbyte och installationsförutsättningar. 

Anläggnings 
ID 

Driftsättning Lutning [°] Riktning [°] Installerad 
toppeffekt 
[kWp] 

Medelproduktion 
[kWh/år] 

Årligt utbyte 
[kWh/kWp] 

1 2016 22 10 12,1 10 700 884 
2a 2015 45 -54 22,1 17 600 797 
2b 2017 27 33 8,1 6 900 852 
3a 2017 45 -35 26,9 24 000 890 
3b 2017 30 51 25,0 20 800 830 
4 2014 27 33 10,4 8 700 837 

Medel: 848 

 

På frågan ”Varför valde du eller ni att installera en solelanläggning?” anger solelpionjärer i norr 
till exempel att: 

”Det känns bra i hjärtat!” 

 ”Vi tänker på våra barn och barnbarn.” 

”Det är en långsiktigt lönsam investering.” 

”Jag är teknikintresserad och man måste ju hänga med i utvecklingen!” 

  



6. Sammanställda rekommendationer 

39 

6. Sammanställda rekommendationer 
Följande huvudregel för solel i nordliga förhållanden är avgörande för en stor elproduktion, 
samt för att anläggningen inte ska utsättas för onödiga risker från stora snölaster och 
eventuell snöröjning: 

Montera solceller där solinstrålningen är stor men snö inte ansamlas! 

Huvudregeln kan utvecklas till fem rekommendationer listade i prioritetsordning nedan. Om 
man följer dem minskar risken för skador och man kan se fram emot många problemfria år med 
god produktion av hållbar solel. Självklart måste varje solelanläggning installeras inom 
ramarna för gällande lagar och regler. 

 

6.1 Undersök snöförhållandena på platsen innan installation 
Fastighetsägaren är oftast den som vet bäst var det lokalt brukar ansamlas snö och när den 
smälter bort. Ta denna kunskap i beaktande när anläggningen planeras och undvik om möjligt 
att placera solcellsmoduler på platser som ackumulerar mycket snö och som kommer kräva 
snöröjning. Tidpunkten på året då modulerna blir snöfria är viktig för hur stor den årliga 
energiproduktionen blir, vilket gäller oavsett om snön glider av, töar bort eller röjs undan. 

 

6.2 Säkerställ att installationen är genomtänkt ur ett snöperspektiv 
En god kvalitetskontroll under installationen av en anläggning, och efter dess driftsättning, är 
extra viktig i nordliga förhållanden eftersom snö kan medföra stora påfrestningar på en 
solelanläggning och dess fästanordningar. Installationen ska vara dimensionerad utifrån de 
förväntade snörelaterade påfrestningarna och följa tillverkarnas anvisningar. Även om en 
installatör är bekant med de utmaningar som följer nordliga förhållanden saknas kanske 
kunskap om de lokala förutsättningarna: håll en tät dialog! Fokusera särskilt på modulernas 
infästning, kabeluppfästning och -dragning. 

 

6.3 Välj robusta moduler och fästanordningar 
Välj beprövade typgodkända moduler och monteringssystem. Välj modulteknologi (till 
exempel kristallint kisel eller någon tunnfilm) och tillverkare utifrån en ekonomisk kalkyl med 
de givna förutsättningarna. Utgå ifrån total kostnad, önskad produktion och tillgänglig yta 
snarare än från specifika fysikaliska modulegenskaper. Utifrån ett hållfasthetsperspektiv bör 
man överväga om en extra monteringsskena per rad är nödvändigt. Man kan även fundera 
kring glas-glasmoduler som minskar risken för sprickor och degradering samt ramlösa moduler 
som kan underlätta för snö att glida av anläggningen.  
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6.4 Röj undan snö från anläggningen om det är nödvändigt 
Man avråder generellt från snöborttagning på solelanläggningar och om arbete sker på tak 
krävs kunskap och skyddsutrustning. Tre anledningar att ändå röja sin solelanläggning är i 
prioritetsordning: 

1. Om det föreligger risk för takskada eller takras. 
2. För att minska risken för skador på solcellsmodulerna eller deras fästanordning. 
3. För att öka anläggningens elproduktion under vintern (marginell vinst) eller våren 

(stor vinst). 

När man snöröjer sin solelanläggning bör man använda en metod som är skonsam för den som 
utför arbetet och som minimerar risken för skador på modulerna. Undvik redskap med vassa 
kanter och lämna gärna ett lager snö på modulerna som buffert för att de inte ska skadas. 
Snöröjning för att öka produktionen bör fokusera på att få anläggningen snöfri från och med 
mars.  

 

6.5 Montera modulerna med rätt orientering 
Montera solcellsmodulerna med så hög lutning som möjligt upp till omkring den optimala 
lutningen ur ett instrålningsperspektiv. I Piteå är den 50° för ett enkelsidigt söderriktat 
system. Lutningen är mer avgörande än anläggningens riktning; även om söderläge är bäst kan 
avvikelser därifrån mot både öst och väst ge ett acceptabelt energiutbyte. En hög lutning 
minskar mängden snö som ackumuleras på modulerna och ökar sannolikheten att den glider av 
utan snöröjning. Säkerställ i den mån det är säkerhetsmässigt möjligt att snön har någonstans 
att ta vägen, så att den inte hindras från att glida av. 

Valmöjligheterna för en takmonterad anläggnings orientering är begränsade, men för 
markmonterade anläggningar är de större. Om modulerna kan monteras så att ljus kan nå 
baksidan kan dubbelsidiga moduler övervägas. 
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